Bestyrelsesmøde d. 12. april kl 19.00 – 21.30 hos formanden på Sydmarksvej 35
Dagsorden:
1. Opfølgning på opgaver fra bestyrelsesmødet i januar
Opgaver er gennemgået.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Fastsættelse af møder og struktur 2018. Opgaveoversigt og fordeling af opgaver.
Struktur – gennemgang af paragraf 6 i vedtægterne + gennemgang af nuværende struktur
og opgaver. Der er enkelte rettelser.
- Økodag Parkering - Henrik, Rikke, Laura, Ann Mai, Kent, Dan, Claus Olsen, Thomas,
Troels og Mette Brems
- Kontaktperson til Flaggruppen - Henrik
- Udlejning af telt og reparation - Kent
- Oprydning på lageret - Kent
- Møde med Ambassadør ordningen i Assens kommune d. 2. maj - Henrik og Aase
- Ambassadører + Beslutning om, hvordan vi siger velkommen til nye tilflyttere – Tine og
Aase
- Dato for møde med Assens kommune politikere og dagsorden - d. 6/6 kl 19-21
- Nye sponsorer til Borgernyt og Verninge.dk – 20 sider, kun to annoncører, der ikke har
betalt endnu - Merete følger op på disse. Google-analytics – har vi dette?- Tine følger op
på dette.
- Verninge Open/Sensommerfest. Overordnet plan - Henrik har forelagt dette på
fællesmødet i januar. Foreningerne enige i, at festen igen flyttes til fredag/ lørdag uge
35. Henrik er tovholder på denne sensommerfest og har for bestyrelsen fremlagt idèer
og budget, som er bestyrelsen har sagt ok til.
- Henrik har været til generalforsamling i FIS (fynske idrætsklubbers sommerforening),
hvor han er blevet suppleant– Der er besluttet, at det store telt bliver to fag større (til 57
meter+ der kommer nyt plastic- dansegulv)
- Vision 2020 – 20XX – Udsættes til næste møde
- Skriv til Borgernyt maj 2018. - Henrik
4. Økonomi og indkøb.
- 1. Status sponsor Merethe – vi har ikke fået flere sponsorer p.t.
- 2. Status støttebidrag Merethe – balancen gennemgået – viser bla 1350,- i støttebidrag,
så vi mangler flere støttebidrag.
- 3. Foreløbig Budget 2018 Henrik - gennemgået - vi mangler at få købt mere tøj ind til
bestyrelse+ udvalg.
5. Udviklingsplaner og projekter, fokus fra bestyrelsen 2018
- 1. Udviklingsplan for Verninge. – gruppe Henrik, Kent, Tine og Thomas vil arbejde videre
med dette.

-

2. Sikkerhed i Verninge – Krydset ved kroen er farligt – Henrik vil bl.a. skrive til Assens
Kommune, om at der skal gøres? + vi foreslår, at Verninge helt lukkes for lastbiler. Og at
vi forventer en tilbagemelding til dialogmødet.
- 3. Byggegrunde i Verninge og vores på Hindsløkken – fastsættelse af udbudspris og vilkår
– Kent og Merete deltager ikke ved dette punkt – Odense Bolig (247.500 er den
offentlige vurdering) – vi ønsker boliger ældrevenlige 90 km2 pr stk. - Odense Bolig får
to måneders forkøbsret til en udbudspris på 223.750.
- 4. Nye ideer – udvalg 1 er i kontakt med ekstern aktør, som kan være med til at lave
noget godt for Verninge.
6. Børn og unge udvalget, fokus fra bestyrelsen i 2018
- 1. Landsbyparken. Status på reparation af legeredskaber mangler p.t.
- 2. Aktiviteter for Børn og unge – der har ikke været nogen
- 3. Evt. og nye ideer- ingen
7. Fælleskab og aktiviteter, fokus fra bestyrelsen i 2018
- 1. Status 2018 Ambassadør ordningen og nye tilflyttere – Aase har i marts/april været
ude hos alle de 7 tilflyttere, som stod på listen og 2 tilflyttere, som ikke stod på listen.
- 2. Aktiviteter for alle - Sankt Hans på sporten i Verninge
- 3. Evt. og nye ideer- ingen
8. Referater fra udvalgsmøder
• Udvalg 1 – stiudvalg: gruppe under udvalg 1 (Margit, Katja og Aase) arbejder på at

udfærdige en pjece over forskellige stier i og omkring Verninge. Denne kan evt gøres
digital (Verninge.dk)+ kopieres, så den kan uddeles.
- Kent, Thomas og Henrik har afholdt et møde med en ekstern samarbejdspartner om et
projekt, der kan skabe udvikling i Verninge. Der håbes, at der snarest kan orienteres mere
om dette projekt.
• Udvalg 2 - %
• Udvalg 3 - %
9. Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til næste møde.
Henrik – skrive til Assens Kommune vedrørende trafiksikkerhed i Verninge
- købe mere tøj ind til bestyrelse+ udvalg.
Aase – Undersøge om stiudvalg kan have kort over stier klar til Tryk inden 24/4- 2 sider
til Søren (s@brander.me) skal have inden 22/4 – melde tilbage til Henrik snarest
- Tine - spørge Rasmus, om han vil lægge et opslag på Facebook vedrørende ønsker om
Multibane.
 Se desuden faste opgaver under punkt 3.
10. Næste møde
15/5
11. evt.
- Forslag om multibane – hvad ønsker borgere i Verninge? Tine spørger Rasmus, om han
vil lægge et opslag på Facebook.
- Information om mobildækning/ bredbånd i Assens Kommune – der sættes modtager på
skraldebilen, så de kan registrere dækning.
Referent Aase Tækker

