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Pkt  ansvar
lig 

 

 Skal vi til at holde det i 
hallen? 

 Det blev vedtaget at vi holder det i hallen de næste par 
gange for at se om det virker for os. 

1 Godkendelse af referat  Alle Godkendt 
2 Kalendermøde  Alle  

 
3  Siden sidst   
a Landdistriktsrådet JH  
b 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 
Brugsen. 

MH, 
HV, 
KS, 
AMD 

MH-Ung 
Der er ikke sket noget. Vil gerne snakke med de unge 
om hvad de vil.  
Morud etablere en ungdomsklub.  
Snak om at tage ud og se velfungerende klubber.  
16-24 årige kvinder oplever stress. Støt de unge i at 
skaffe penge.  
Michael teglman og Lars Hauge vil gerne være med.  
Der inviteres 2 unge til et møde. 
 
Små fællesskaber: 
Strikkeværk/Strikkecafe fra på tirsdag d13 september. 
Tirsdag 10-12 (så kan de forsætte efter gymnastik) 
Onsdag 19-21. Vi må se hvor mange der kommer.  
 
 
AMD Branding.  
Sundhedsmesse mangler branding.  
Der sker meget.  
2nd oktober.  
Der er opvarmning med gåtur 
 
Bofællesskaber.  
Steffen kigger pt på tilladelser. De er ikke gået i stå. +45. 
 
Biodiversitet.  
Vi går ud fra der tegnes skitser til det skal søges penge 
af kommunen igennem lokalrådet.  
Landistrektspuljen (har ca 1mio. dkk) 
 
Vi havde en snak om Brugsen.  
Vi har hørt om nye muligheder med Haarby Brugsen der 
har overskud af midler. Vi videregiver info så 
Bestyrelsen kan tage det på dagsorden og se om det er 
noget de har interessere i. 

c Tilflytter-gåture. Vi vil gerne 
vide hvad tilflytterne gerne 
vil se. AMD spørger en 
tilflytterfamilie.  
Éngang i kvartalet laver vi 

SNN 6 November kl 13.  
En gang i kvartalet.  
Anders oversætter.  
Alle er velkommen. 
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tilflyttergåtur. Første gang 
søndag d. 6. november kl. 
13. med evaluering under 
kaffe og kage. Anja sørger 
for kaffe og kage. Pris? 

Vedtaget at Lokalrådet betaler for kaffe og boller med 
smør. 

d Indtegning af trampestier . 
Grundkort Fyn med i næste 
nyhedsbrev. Vi beder alle 
indtegne steder hvor de 
gerne vil have trampestier. 
Hvem kan trække et udsnit 
af grundkort Fyn? 

 Anders har lavet kort: 
Se LINK 

e 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.  
 

Alle Vil frygtlig gerne havde en indvielse. 
 
Vi slår det op i byloppemarked facebook.  
 
Der er øl og vand.  
 
Kl 10:00 
 
 
 

F Trafikudvalg SNN Vi har ikke hørt fra Bent. 
 

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 

Alle Britex siger nej (High tech overvågning) 
Morten Andersen vil gerne efter kl 13.  
Dyrelægen? Skal vi følge op.  
Afholdhotellet er med 
Friisørene er med. 
Brugsen er med. 
LKL svare sikkert ja. 
Wollenberg mangler vi at tage kontakt til. 
Liselotte Stucker skal kontaktes 
Skolen ved vi ikke. Stephanie eller Andy henter deres 
barn. Skolen kontor ved, hvis der nogle børn der ikke 
skal optages. 
Anders kontakter Canabis fabrikken (Knud erik 
andersen 20200766). 
Anders kontakter møllen aka Bjarne Schaldemose og 
Mølle pigerne. 
Anders kontakter Wollenberg. Spørg om tidspunkt. 
Anders kontakter Nykærs maler 
 
Lone LKL 
 
Anne-Magrete kontakter Morten Madsen 
 

https://drive.google.com/file/d/1VtelYNRf06zfkh8dvOPep5KvcrJI46vL/view?usp=sharing
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have filmet mere af selve 
byen 

21 September. Ca. 8-15 
7 Timers film. 
Filmning tager 15min pr sted og interview tager 25.  
Et par stykker siger noget. Resten kommer speaker ind 
over. 
Hvad skal der siges? 

- Hvad laver de?  
- Hvor mange er i? 
- Hvorfor driver de forretning i byen? 
- Hvordan er det at drive forretning i og omkring 

Veflinge? 
- Hvilke fordele er der? 
- Hvad vil I i fremtiden? 

 
Speaker gennemsnit 18 sekunder pr person: 

- Snak om vækst og andre guldkorn fra den 
enkelte virksomhed. 

-  
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. 

Alle 8 Oktober 
12 tilmeldte. Der er plads til 20. 
3000 for foredrag. Håber at få det betalt af lokalrådet. 

6 Møde NFK 14. sept. Hvad 
skal vi have ud af at mødes 
med direktionen i NFK 

 Fortæl om BLUP tl Nordfyn Direktion. 
BæredygtigLokalUdviklingsPlan 
 
Hvad kan vi få ud af det? 

- Vigtigt at der er aktiviteter for unge. Tænk på 
de mindre byer når der tages initiativer. 

- Vigtig at der en helhedsplan. 
- 400m løbebane.  
- Her er noget for alle.  
- Hele vejen rundt 

o Legeplads i midten af byen. Hvem skal 
vedligeholde det hele? 

o  
-  

 
Erhverv kultur og fritid. 
 

7 Møde-datoer  Kultufest + Stjernefest + Begivenhed 
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10. september indvielse af 
Bikestation 
15. september Fundraising 
Nordfyns kommune 
https://erhvervshusfyn.nemt
ilmeld.dk/448/    Tilmeldingsf
rist 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/lan
ddistriktskonferencen/landdis
triktskonferencen-2022 
 

Alle 

8 Ny mødedato  21/11 19:30 i hallen 
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