
Referat lokalrådsmøde mandag d. 15. august 2022 kl. 19:30 på Bystævnet 20a 

Tilstede: Anne Margrethe, Tina, Stephanie      

Pkt  ansvarlig 

1 Godkendelse af referat -referatet blev godkendt Alle 

2 Kalendermøde Der var ikke umiddelbart noget nyt til kalendermødet Alle 

3  Siden sidst  

a Veflinge lokalråd med Bjarne og Anne Margrethe havde en stand til 
kommunens arrangement med nye tilflyttere. Vi blev inviteret med fordi vi 
er en aktiv by.  

AMD 

b Møde med erhverv, kultur og fritidsudvalg om BLUP. Der var stor 
begejstring for vores BLUB, også for Jullerup Melbys. Vi fik pointeret at vi 
gerne så at udvalget havde læst vores udviklingsplan da den blev lavet– 
for at orientere sig om hvad der foregår i herude, og derved have bedre 
beslutningsgrundlag for bestemmelser og afgørelser for landsbyerne. Det 
er efterfølgende blevet besluttet at 2 lokalråd mere må deltage i BLUP 

AMD 

C Landdistriktsrådet, LDR årsmøde Der var et indlæg af Energistyrelsen om 
blandt andet en overordnet orientering til gas-opvarmning.Herefter 
informerede Oliver Grewal fra Nordfuns Kommune om principperne i 
NordfynsKommunes kommende varmeplan. Jesper blev genvalgt. 

JH 

D Status BLUP MH-ung i Veflinge, Keld-små fællesskaber og brugsen, AMD-
branding, Heidi-bofællesskab, AMD-biodiversitet. Da det kun var AMD der 
var tilstede er punktet udskudt 

MH, HV, KS, AMD 

E Visionsdag Morud Vi viste flaget, og kom med vores input til fremtidens 
Nordfyn 

 

F Tilflytter-gåture. Vi vil gerne vide hvad tilflytterne gerne vil se. AMD 
spørger en tilflytterfamilie.  
Éngang i kvartalet laver vi tilflyttergåtur. Første gang søndag d. 6. 
november kl. 13. med evaluering under kaffe og kage. Vi spørger Anja om 
hun vil lave kaffe i cafeteriaet 

SNN 

G Indtegning af trampestier . Grundkort Fyn med i næste nyhedsbrev. Vi 
beder alle indtegne steder hvor de gerne vil have trampestier 

 

H Indvielse af bikestation lørdag d. 10. september: NEET, Landdistriktsrådet, 
Gert Rasmussen (klipper snoren) kommunen og lokalråd vil være til stede 
med en lille forfriskning til indvielsen. Avisen kommer ligeledes.  
Den afholdes lige inden Byloppemarkedet starter.  
 

 

4 Film i Veflinge. Vi vil gerne have mere erhvervsliv til Veflinge. Små 
virksomheder bliver taget godt imod. Vi har skole idrætsliv og andre 
aktiviteter. 
3. virksomheder der siger noget, resten har speaker på. 
Vi spørger: Jacob Rise Grønkær på Hedebovej 48, (Pritec) Louise Lausten 
Hedebovej 47 (special dyrelægepraksis med akupunktur mv) Morten 
Andersen (varmepumper), Afholdshotellet, LKN, frisør, zoneterapeut, 
DagliBrugsen, Morten Madsen, Wollenberg om at deltage. Andy og 
Stephanie henter et barn på skolen i et frikvarter. Vi skal have filmet mere 
af selve byen 

Alle 

5 Sundhedsmesse Der er plads til 20 udstillere og 7 behandlere (på 1. sal og 
på scenen.) Vi starter med en gåtur kl. 9:00. Messen er åben fra 10-16. Der 
bliver 2 foredrag undervejs. Indgang: kr. 25.  
Pr. bord for udstillere kr. 150.  
Forsamlingshuset sælger kaffe, kage, øl, vand og noget til frokost. 
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6 Biodiversitet Kasser og Vibeke. Vibeke vil lave en udstillings-biodiversitets-
have på Bystævnet ud mod Axel Brahesvej 

 

7 Nye mødedatoer 
10. september indvielse af Bikestation 
15. september Fundraising Nordfyns kommune 
https://erhvervshusfyn.nemtilmeld.dk/448/    Tilmeldingsfrist 8. sept. 
2. oktober Helsemesse i Veflinge forsamlingshus.  
4. oktober kulturfest 
31. oktober Indenrigs- og Boligministeriet den årlige 

Landdistriktskonference. Link til tilmelding: 
https://livogland.dk/viden/landdistriktskonferencen/landdistriktskonferencen-
2022 
 

 
 

8  Evt. Brugsen Hårby: Bjarne Sund er blevet kontaktet af et 
bestyrelsesmedlem i Hårby brugs. De har tilsyneladende mange penge, og 
vil gerne – efter at have hørt om Veflinge brugs i nyhederne i november – 
måske gerne overtage vores brugs i samme stil som Søndersø har Morud 
og Vissenbjerg. Bjarne har kontaktet Keld Schmidt og Bent Olsen (formand 
for bestyrelsen i Veflinge) Synes vi det er en god ide, og gør brugsen 
bestyrelse også, vil der blive arbejdet videre på det. Der er ikke lavet 
nogen tiltag endnu.  

 

 Evt. Trafik Stephanie Der bliver ikke umiddelbart fulgt op på noget efter 
trafikmødet. Stephanie kontakter Bent Olsen for nedsættelse af et 
trafikudvalg 
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