
Referat lokalrådsmøde mandag d. 20. februar i mødelokale i hallen 
Tilstede: Anders, Stephanie, Tina, Minka, Keld, AM, Ruth 

 

Pkt  ansvarlig 

1 Godkendelse af referat  
Referatet er godkendt 

Alle 

2 Kalendermøde tilflyttergåtur 19. marts kl. 13:00 fra hallen kun gåtur Alle 

3  Siden sidst  

3a Landdistriktsrådet Jesper var ikke til stede JH 

3b Status BLUP  
Ung i Veflinge: Minka og Anders. Der koordineres med Morud der også 
arbejder med unge. Der holdes møde for unge i aldersklassen fra 15-21.  
Små fællesskaber:  Evt. afholde en workshop med håndarbejde, ellers går 
det godt med strikkeklub 
Brugsen Keld: Vi er ikke i mål, men det går godt derudaf 
Branding AM: Afholder messe 5. marts 
Bofællesskab er lagt på hylden, da det er for dyrt at bygge pt. 
Biodiversitet AM Der er intet nyt her 
Byforskønnelse AM Vi har fået penge til ugle og gabioner. Arbejdet er gået 
i gang 

 
MH og AR 
 
SNN 
 
KS og Heidi 
AMD 
HV 
AMD 
AMD 

3c Tiltag NFK og natur Anders deltog: Stort initiativ på Nordfyn der vil 
etablere ”Nordfyns naturpark” Man samler lodsejere og håber de vil gøre 
en forskel i naturen. Fx skal der plantes ålegræs og tang i Odense fjord. 
Det kan være svært for landmænd at deres jord skal være offentlig 
ejendom. Brainstorm over samme tema næste gang.  

AR 

3d Trampestier og Camilla Enggaard. Anders tager kontakt AR 

3e Hjemmeside Anders vil gerne ”låne” en hjemmeside til at ”lege med” ADM og AR 

3f Trafikudvalg. Intet nyt SNN 

3g Tilflyttere status og liste. Det går godt med at besøge tilflyttere RLC 

3h Status ny butik Se pkt. 3b KS og HV 

3i Landsbypedelordning: Vi er ikke nået videre AMD og RLC 

4 Tilflytter-gåtur 19. marts kl. 13. Stephanie arrangerer SNN 

5 Spirituel sundheds- og helsemesse. Løber af stablen 5. marts. Der er 15 
udstillere/behandlere, samt 2 foredrag på dagen. Lokalrådet betaler 
annonce. Pengene kommer forhåbentlig ind igen ved entreindtægter.  

HV og AMD 

6 Ændring af vedtægter. Vi gennemgår de vedtægter Keld har sendt ud. AM 
lægger reviderede vedtægter på veflingeportalen, så borgere i byen har 
mulighed for at kigge dem igennem. 

KS AMD 

7 Planlægning af GF.  
Dato 19. april 
På valg er: Minka, Tina, AM, Ruth, hvem fortsætter. Vi holder fast i 
trækplaster er status på ny butik Samt byens maskot Uglen og gabioner 

Alle 

8 Møde med alle foreninger. Der sendes invitation ud til alle foreninger i 
byen d. 10. maj. Det afholdes i hallens cafeteria. Der serveres ostebord.  

AMD 

9 Eventuelt Alle 

10 Ny mødedatoer: 
19. april GF kl. 19:00 i hallens cafeteria 
08. maj konstituerende lokalrådsmøde kl. 19:00 i hallens cafeteria 
10. maj møde med alle foreninger kl. 19:00 i hallens cafeteria 
3. maj årsmøde LDR  

Alle 

 


