
Referat til møde, mandag d. 20. september kl. 19:30 i konfirmandstuen. Tilstede: Ruth, Melanie, Keld, Tina, 

Minka og Anne Margrethe. 

Punkt Beskrivelse ansvarlig 

1 Godkendelse af sidste referat. Samtidig bød vi velkommen til 
Minka Heilmann, og hun fik en lille præsentation af lokalrådet. 
Minka indtræder i lokalrådet i stedet for Hanne Ekknud som er 
flyttet 

 

2 Der var ikke noget nyt til kalendermøde alle 

3 Siden sidst  

A Landdistriktsrådet Bestyrelsesmøde i Veflinge. Her fik Keld og 
AM et indblik i bestyrelsesarbejdet i Landdistriktsrådet 
Årsmødet i Landdistriktsrådet blev repræsenteret af AM og 
Jesper 

 

B Kulturlivsfest. Doris Mogensen blev kåret som årets lokale 
ildsjæl, Leif og Bente Nicolaisen blev kåret som årets ildsjæle 

 

C Møde med vej og park: Trekanten ved sprøjtehuset bliver 
drænet og der bliver lagt fliser, så det fremstår pænt. Arbejdet 
er sat i gang. Renovering ved forsamlingshus og indkørsel, samt 
Lillegade bliver igangsat foråret 2022. Opstregning af p-båse på 
Bytorvet er sendt til godkendelse 

 

D Møde med foreninger. Keld, Tina og AM, og Doris samt 
repræsentanter for: Støtteforening(idræt) Borgerforening, 
kirken, idræt, Forsamlingshus, Brugsen, og hallen var mødt op. 
Alle var med på et bedre tilflytterkit, dog skabte det lidt 
problemer at foreslå 1-2 gratis medlemskab af idrætsforeningen 
det første år. Alle var positive over en fælles kalender på 
Veflingeportalen.dk. Alle kan få et login, eller man kan sende 
arrangementer til AM og Bjarne. Vi fik en snak om hvad der kan 
etableres på Lindebjerg Have, på Bystævnepladsen (den med 
stenene) for at gøre det mere hyggeligt.  
Det blev aftalt at alle repræsentanter drøfter forskelligt med 
deres foreninger. Vender tilbage og vi afholder et nyt møde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMD 

4 Tilflyttere / spørgeskema Keld og Tina kigger på tilflytterkit og 
spørgeskema. AM sender nuværende tilflytterkit til Keld og Tina 

KS TR 

5 Valgmøde Alle partier stiller op i Veflinge forsamlingshus søndag 
d. 26. september kl. 14:00. Vi mødes søndag og stiller stole mv. 
op. Tidspunkt sendes ud.  

Alle 

6 BLUP og fremtidsworkshop torsdag d. 14. oktober kl. 18:30. Vi 
skal stille borde og stole op. Der skal være tilmelding. Vi laver 
skilte med workshops, som sættes på efter velkomst og oplæg af 
Tyge Mortensen og lille oplæg fra alle workshopledere. AM laver 
en plan og sender ud 
Lige nu har vi flg. workshop: 
Image – den gode historie  
Trampestier  
Byforskønnelse, biodiversitet  
energi/klima  

 
 
 
 
 
 
Amd 
Hanne Stenvang 
Melanie/Ole Trappehave 
Jury/Ole Trappehave 



 

 

 

Kaffeklubsfællesskaber 
Ung i Veflinge 

Keld 
Minka 
 

7 Ny mødedato. Mandag d. 1. november kl. 19:30 hos Ruth, 
Solsiden 1. 

 

8 Evt. AM og Minka kigger på hjemmesiden 
Minkas notater om hvad vi kan promovere og tage op i Veflinge:  
Naturen som fællesskab, en god sidste del af livet. 
Ensomhedspuljen, besøgsvenner.  
 

AMD 
MH 

 Ref. AMD  


