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Ref: Anne Margrethe

beskrivelse
Referatet godkendt, og lægges på veflingeportalen

ansvarlig

6. april Bob Dylan, 3. april affaldsgudstjeneste, 29.
marts livestream, 9. juni sogneudflugt, 22. maj små
fællesskaber 14-16:30 i hallen.
Der lægges et kirkeblad i fra kirken

AMD

Gymnastikken giver et gratis medlemskontingent for et
barn og et voksen i. Keld undersøger for badminton
Ruth tager fat i Lotte og finder ud af hvem der er
besøgt, så vi ved hvem der er besøgt. Ruth og Doris får
tilsendt materiale til udprintning
UNG I VEFLINGE: Der har været afholdt møde i Morud.
Der er snakket om behov, hvad er målgruppen, der skal
udarbejdes en tidsplan, eksterne partnere.
SENIORBOFÆLLESSKAB: Der er udsendt spørgeskema.
SMÅ FÆLLESSKABER: 22. maj introduktion til små
fællesskaber, opfølgning i august. BRANDING: møde
med Hanne Bille om brandingfilm. BYFORSKØNNELSE:
Kasser har udarbejdet flere forslag. KLIMA/ENERGI: Der
afholdes forhåbentlig møde inden længe.
Personalet er blevet mere imødekommende. Det er
godt med ”ja tak” tilbud. Pænere indgangsparti. Færre
af typer varer. Der må gerne være flere budget varer.
Samt mere økologi. Der skal være et varesortiment der
giver mening. Ind med flere lokale varer. Der skulle
have været afholdt møde med flere personer fra Coop,
de har aflyst, så vi afventer nyt møde. Der har været
afholdt møde med Kent NIcolaisen, Lars Søberg, Keld
Schmidt og Heidi Valentin
Den gode fortælling til BLUPkonferencen bliver
flygtningefortællingen
Der har været afholdt møde omk. varme. Der er lavet
en screening af NFK.
Keld læser rapporten igennem og retter til. Vi er 4 der
deltager i konferencen 31. marts
Vi nåede ikke at drøfte punktet

AMD

Vi serverer øl og vand, Keld får nøgle af AMD og låser
op. Vi afventer Coop
GF. 4. april, Bob Dylan, 6. april, Lokalrådemøde: 9. maj,
landdistriktsårsmøde 24. maj
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