
 

 

 Referat lokalrådsmøde 24.01.2022 på Bystævnet 20a  

Punkt Beskrivelse ansvarlig 

1 Godkendelse af sidste referat, referatet godkendt ALLE 

2 Kalendermøde Anne Marie Maj efter påske, Fastelavn 27. 
februar kl. 13:30 i kirken, bagefter i forsamlingshuset. 

Alle 

3 Siden sidst  

   A Tilflyttere/spørgeskema: AM snakker med Lotte. Ved besøg 
spørger vi efter mailadresse. Ca 14 dage efter besøg sendes 
spørgeskema. Hvis Lotte ikke vil besøge tilflyttere mere over 
tager Doris. Tilflytterkit: Doris laver klippekort fra kirken. Keld 
snakker med badminton om gratis medlemskab til en sæson 

AMD 

   B Hjemmesiden: Heidi undersøger om der skal et program til for at 
få ting skrevet på www.veflingeportalen.dk til automatisk at 
komme på Facebook-veflingeportalen 

HV  

   C Status på grupper fra Fremtidsværkstedet: 
Små fællesskaber: der indkaldes til nyt mød.  Aktivitetsdagen er 
udsat pga Corona 
Ung i Veflinge: Minka forhører sig om hvornår konfirmandstuen 
er ledig. 
Branding: Vi forsøger at få de forskellige foreninger til at blive 
redaktører på facebook (så kan man skrive på væggen) Vi 
arbejder på at lave en helsemesse el. til oktober, Evt. tab et ton i 
tankerne og få en livsstilsekspert til at komme og holde peptalk. 
Byfornyelse: der har været afholdt 1 møde 
Klima/energi: der har været afholdt 1 møde via teams. Det 
fungerede ikke rigtigt, så der skal indkaldes til et nyt møde 
Biodiversitet: Doris forhører sig hos Lone Warn om hun kunne 
tænke sig også at stå for biodiversitet i byen, foruden ved kirken 
Senior/bofællesskaber: møde aflyst pga Corona. Nyt møde 1. 
februar 
Trampestier: er gået lidt i stå 
 

MH, KS, AMD, HV,  

   D Input til: Hvor står vi nu, som blev udleveret/sendt ved sidste 
møde. Sættes lidt i bero, da der er for meget tekst og skal 
forkortes 

 

   E Landdistriktsrådet: der arbejdes med årshjul og 
tilskudsordninger. De bliver i fremtiden på regning. Til gengæld 
fjernes antal af ansøgninger 

JH 

F Status på brugsen: 
Orientering fra grupperne: 
Keld: Her arbejdes stadig på hvad det vil koste at bygge ny butik. 
Det kan være Dagrofa, eller en foreningsejet Coop (så byen ejer 
bygninger mv) 
Keld arbejder på at lave et spørgeskema som skal omdeles i 
byen, med input fra Dagrofa og købmanden i Ørsted. 
Minka arbejder med at finde ud af hvordan man laver en 
medlemsejet Coop. Hvad det indebærer fra os og fra Coop 
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MH 
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4 Bikestation i Veflinge. Der bliver etableret en Bikestation samt 
bord- bænkesæt ved brugsen.  

AMD 

5 BLUP-den gode fortælling. Den kan tage udgangspunkt i Vedel 
Simonsen. AM sender til Keld.  
AM får hjælp 3. februar af journalist Karen Lumholdt til at gøre 
den god. Den skal fortælles til BLUP konference 

AMD KS 

6 Gennemgang af vedtægter med Kelds ændringer. Bestyrelsen 
godkender ændringerne.  

KS 

7 Trafiksikkerhedsmøde Bent Olsen deltager for Lokalrådet.  
obs er efterfølgende aflyst pga Corona 

AMD 

8 BLUP konference: Se det spændende program og tilmelding her: 
https://grundtvig.nemtilmeld.dk/23/   

ALLE 

9 Valg: På valg er: Jesper, Doris og Heidi skal vælges ind i stedet 
for Melanie. Jesper og Heidi modtager genvalg. Doris var kørt 
inden vi kom til punktet? 

 

10 Evt.  ALLE 

 11 Mødedatoer:  
21. marts næste Lokalrådsmøde kl. 19:15 hos Minka Lindevej 9. 
31. marts obs Flyttet fra 22. februar BLUP konference: kl. 15:00 i 
Stjær  
4. april kl. 19:00 Lokalrådets GF trækplaster: status på Brugsen 
24. maj, årsmøde i Landdistriktsrådet 
 
 

ALLE 

https://grundtvig.nemtilmeld.dk/23/

