
Referat til lokalrådsmøde mandag d. 09. maj kl. 19:00 på Lindebjerg Have 50, Veflinge 
Tilstede: Anders, Jesper, Stephanie, Ruth, Keld, Anne Margrethe, Tina samt Minka på zoom 
 

Punkt Beskrivelse ansvarlig 

1 Godkendelse af referat Godkendt Alle 

2 Konstituering: Formand: Anne Margrethe, Næstformand: Tina, Kasserer: 
Ruth, Sekretær: Anders, menige medlemmer: Jesper, Heidi, Minka, 
Observatør fra kirken: Doris, suppleanter: Stephanie og Keld 

 

3 Kalender: Små fællesskaber d. 22. maj, 13. juni vision for Nordfyn alle 

4 Siden sidst  

A Tilflytter Vi skal have en liste over hvem der er besøgt. Der mangler gavekort 
fra AM, de laves og sendes sammen med velkomstkit til Ruth. Alle holder øje 
med nye tilflyttere 

RLC 
 
Alle 

B BLUB-konference: Vi melder ud at BLUB´en er godkendt og den ligger på 
veflingeportalen 
 

AMD 

C Film Branding Film d. 17. maj. Dem fra Lokalrådet der kan, mødet på 
Bytorvet kl. 17:30 

Alle 

D Bike-station Bikestationen bliver sat op i løbet af de næste uger AMD 

E BLUP-grupper nyt: 
Bofællesskaber: Der er indkaldt til møde, hvor det drøftes videre. Der er er 
indleveret 10-15 skemaer.  
Små fællesskaber: Der er husstandsomdelt en flyers med tilmeldingsskema 
til d. 22. maj kl. 14. Man går ud og hygger sig en timestid og ser hvad man 
har lyst til. Der sælges kaffe og kage. Derefter skal man se hvor der er 
mulighed for fællesskaber og man skriver sig på en liste. Derefter er det de 
enkelte grupper der beslutter hvor og hvornår 
Branding: Film d. 17. maj, Sundhedsmesse 2. oktober skal afspejle tab et ton. 
Der skal være stande til nogle der sælger noget, samt stande til behandlere  
Ung i Veflinge: Afholder møde inden sommerferien 
Biodiversitet: Vibeke Svanborg deltager i små fællesskaber og fortæller hvad 
biodiversitet er 
Byfornyelse der arbejdes på flere ting 
Klima/energi: der arbejdes på at få fjernvarme til Veflinge 
Trampestier: der mangler tovholder 
 

KS, HV, MH, 
AMD 

5 Velkomst arrangement NFK Ved velkomstarrangement for tilflyttere i NFK, 
deltager Anne Margrethe og Bjarne med den stand de havde med på 
Kulturfesten sidste år 

AMD 

6 Nye ideer:  Legeplads Lindebjerg Have, der skal være nogle børnefamilier der 
gerne vil stå for det, evt. kan der også komme sportsredskaber op. 
 Input skilte på 2-1vej pga. de mange nye trafikanter fra Morud. AM skriver 
til kommunen 

SNN 
 
 
AMD 

7 Landdistriktsrådet Landsby app skrottes  

8 Evt. Vi laver et kort over Veflinge til indtegning af ønskede trampestier fra 
Grundkort Fyn. Det bliver sendt med i næste Nyhedsbrev. ”Tegn streger hvor 
I synes der mangler stier” – derefter skal lodsejerne spørges.  Tages med til 
Små fællesskaber.  
Vi skal have nogle ”Tilflytter gåture.” evt. med Ole Carstensen som guide  
Stephanie snakker med brugsen om madfællesskaber. Det kan tages med d. 
22. maj, så der kan findes nogen der vil stå for det 
 

AMD 
 
 
 
SNN 
SNN 
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9 Nye mødedatoer  
31. maj landdistriktsårsmøde. Keld, Jesper og AM deltager, er der flere der 
vil med, så sig lige til.  
13. juni visionsdag i Morud: Heidi, Minka, Ruth, Doris, Keld, Stephanie, AM 
deltager 
15. august. 19:30 Lokalrådsmøde hos Anders Rævdal, Søndergårdsvænget 3 
4. oktober Kultur fest 

 
 
 
 

Referent: Anne Margrethe 

’ 

 


