
Referat lokalrådsmøde 21 november 2022:

Referat fra sidste møde er godkendt.

Kirkekor event er flyttet til Søndersø 13/12 kl 19:30. Med veflinge kirkekor og Søndersø kirkekor.

Siden sidst:
Landdistriktsrådet gennemgår pt puljer og har umiddelbart samme midler fra de puljer de søger,
men har større udgifter pga. Landsbypedel ordningen.
Landistriktsrådet tager fat i kommunen fordi de gerne vil høres ad når kommunen åbner op for
nye beslutninger der skal tages i landdistrikterne.

Status på BLUP har ligget på is længe, men Anders er kommet med på holdet for at sætte gang
i sagerne. Det er tænk at involvere UNGINORDFYN så der evt. kan skabet et Veflinge Ungeråd.
Der har været klager angående bænken ved brugsen. Charlie har klaget og unge pisser på
muren og larmer foran hans hus. Bænken er sat der da der er læ og det er tiltænkt at der på sigt
kommer en kaffemaskine hvor man kan hente kaffe og sætte sig der.
De unge flagre rundt på vejene med højt musik på ryggen. Anders prøver at hverve de unge
der spiller højt musik til BLUB. Anders snakker om at vi skal bruge det gamle autoværksted
som ungdomsklub.

De små fælleskaber køre godt.
Tirsdag strikkes der hyggeligt efter gymnastik.
Der strikkes hver første onsdag 19-21. 10 - 15 hygger og strikker pt.
Fællesskab for gamle mænd har ikke tiltrukket nogle endnu. Der gøres ikke noget før der
kommer et ønske om det.
Ny ide: Der har været en forespørgsel på skak i skolen og andre spil begivenheder (Jørn
Kaatmann).
Ny ide: Der efterspørges et lille stykke jord til at dyrke grønsager mm. (Susanne og Jørn
Kaatmann).

Byfornyelse.
Der er søgt om penge til at forny bystævnet med ugle statue, bænke og inspiration til
biodiversitets have.
Vi kan evt. Få lokale borgere til at bygge bænkene til sommer så der kan laves en endnu bedre
løsning med snoede bænke.

Bofællesskab.
Vi har ikke hørt mere. Vi afventer at høre mere omkring grunde.

Tilflyttergåtur.
Der kom 2 første gang. Gik 2,5km rundt. Det var hyggeligt, men der søges stadig flere
røverhistorier. Næste tur 19nd marts (ikke officiel).



Henvendelser til nye trampestier rundt om Veflinge.
Anders kontakter Camilla Enggaard prøver at sætte gang i at snakke med relevante borgere
omkring ny sti bagved brugsen om til kirken.

Trafikkenudvalg
Ikke noget nyt.

Tilflyttere
Vi er næsten up to date med at besøge tilflyttere med kuvert Velkommen. Brugsen giver nu vin
og ikke gavekort. Ny tilflyttere føler sig godt modtaget.

Film.
Lisse lotte i starten der pakker bilen: “For mange starte arbejdet hjemmefra.”
“For en nytilflyttende kan man danne netværk med lokale virksomheder og blive inspireret til nye
projekter.”
Slutning med Bjarne og LKN:
“Vi er en landsby med en stærk iværksætterkultur der levere solidt håndværk og fantastiske
råvare i hele Danmark”

Kulturfest.
Vi var nomineret og deltog, men vandt ikke nogen pris.

Møde med LDR planer angående varme planer.
Anne-Margrethe deltog.
Der kommer en mail ud om hvilke møde den enkelte familie skal tage til.
Der skal indsamles underskrifter og der er brug for 65% støtte.

Hvordan får vi en mere uptodate hjemmeside.
Wordpress. Veflingeportalen.dk
Anders og Anne-margrethe sætter sig sammen.

Landsby-pedelordningen.
Udgifter bliver dækket til brug af redskaber. Men redskaberne bliver ikke dækket.
Vi får penge ud fra hvad byen selv vil lave. Pengene går til lokalrådet.
Man skal ikke overtage hele byen. Man overtage det man gerne selv vil holde.
Der skal findes et hold så byrden ikke ligger på en alene.
Vi starter en snak om vedligehold af:

- Græsslåning ved Bystævnet
- Ukrudt og platekasser bytovet
- Ukrudt omkring Gadekærret.
- Åbne for nye forslag.

Rut og Anne-margrethe kontakter landdistreksrådet.

Planlægning af generalforsamling.



- Fjernvarme som et hovedpunkt?
- Seniorboliger (+45) som et hovedpunkt?
- Ung i veflinge som hovedpunkt?
- Byfornyelse som hovedpunkt?

Ændring af vedtægter. Behov for rent sprogligt ændinger. Husk at man skal kunne stemme om
hver enkel punkt. Keld kigger på det og sender det ud til lokalrådet.

Forløbig nyt mødedato til generalforamling: 19 April kl 19:00 i Hallens Kantine.

Næste lokalrådsmøde
Mandag 20nd Februar 2023 19:30 i Hallens Kantine.


