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Torsdage kl. 14.00 - 18.00

Borgernyt ... Maj 2018

Bladet udkommer 4 gange årligt i 
februar, maj, august og november.

Oplag 1000 stk.

Bladet omdeles i Verninge Sogn

Forside foto af Henrik Jørgensen

Vi aktører støtter op om vores fælles 
blad og udkommer via borgernyt og 
Verninge.dk

Gymnastikforeningen Verninge, 
Verninge Idrætsforening, Verninge 
Forsamlingshus, Verninge Spejderne, 
Verninge	Husflid,	Verninge	vandværk,	
samt redaktør og udgiver af Borger-
nyt: Borgerforeningen for Verninge 
og Omegn.

Redaktionen påtager sig ikke ansvar 
for holdninger i artiklernes indhold.

Har du/I forslag til emner som  
ønskes med I bladet, eller har I  
andre ting som vedrører Borgernyt,  
skal al henvendelse rettes til redak-
tør Søren Brander, mobil 40 75 18 48, 
redaktor@verninge.dk. 

Deadline for næste blad er medio 
juni 2018.

Salg af annoncer er en vigtig del, for 
at udgive dette blad.Vi håber derfor, 
at I vil støtte vores annoncører.

Med venlig hilsen 
Alle	aktører	i	Borgernyt



3

Stafetten ... af Heidi og Lasse Lindegaard Skov

Vi	flyttede	til	Verninge	i	2007,	da	vi	skulle	finde	et	sted	
at bo, som vi også havde råd til at betale, og Odense var 
økonomisk udenfor rækkevidde for os dengang. Vi valgte 
derfor Verninge, fordi afstanden til Odense var fornuftig, 
og	her	fik	vi	“meget	hus”	for	pengene.

Planen var at bo her i nogle år, mens vi lige fandt fod-
fæste efter ankomsten af første barn Emil.Vi var enige 
om, at vi herefter ville rykke tilbage mod Odense, vores 
venner, arbejde og diverse kulturelle tilbud og cafeer.

Da vores ældste dreng Emil nåede børnehavealderen, var 
der	ikke	plads	i	Fuglekilden,	og	vi	fik	plads	til	ham	i	en	
børnehave i Tommerup. Odense måtte lige vente lidt end-
nu. Det var derfor først, da Emil startede i Verninge Skole 
og yngstedrengen Sofus i Fuglekilden, at vi opdagede, at 
Verninge	var	mere	end	et	“hul	i	jorden!”	

I skolen og i børnehaven oplevede vi en stolthed og gejst 
både blandt personale og forældre, og frem for alt op-
dagede vi et fællesskab i Verninge, som vi ikke før havde 
set, hverken i Odense eller i vores egen opvækst. 

I starten gav vi ikke det fællesskab stor betydning, og 
betragtede det mest på afstand, men som tiden gik, blev 
både drengene og os selv en større del af det igennem 
blandt andet fodbold, spejder, gymnastik, løbegruppe, 
børnehave og skole. 

Samlet set mærke-
de vi en fælles ånd 
- som handler om 
interesse for andre 
mennesker, men som 
også handler om at 
Verninge har et mål: 
At	bestå	som	by	-	“vi	
vil	også	noget”,	“vi	
er	her	også”!!!!!

Det er stærkt motiverende for et fællesskab at have et 
mål: Resultatet af dette mål er ånd og fællesskabsfølelse. 
Vi oplever, at folk passer på hinanden, spørger til hinan-
den og hjælper hinanden.

Vi er i høj grad frivillige på diverse små-projekter fordi 
det er sjovt. Men også i ligeså væsentlig grad for at være 
nogle gode rollemodeller for vores børn, da vi tror på at 
evnen til at indgå i fællesskaber betyder næsten alt for 
ens fremtid. 

Flytter vi nogensinde tilbage til Odense?  
Næppe, og hvis vi gør er det i hvertfald hverken mangel 
på stisystemer, restaurenter eller indkøbsmuligheder der 
er årsagen. Vores børn trives, vi trives, og det gør vi i høj 
grad i kraft af fællesskabet.
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Verninge IF ... af Claus Hjortshøj

Så	er	det	borgernyt	tiden	igen,	hold	nu	op	hvor	tiden	fly-
ver, men heldigvis er vi så klar til forår og sommer.

Vores baner har været 
hårdt medtaget grun-
det alt det vand som er 
kommet ned fra himlen, 
det er ikke nemt at slås 
med modernatur.  Det 
kan være i har set eller 

måske hørt et pip om kunstgræs bane i Verninge, det hå-
ber vi i har☺ Det er en kæmpe drøm og ja den er kæm-
pe, det er vi klar over, vi mener det faktisk alvorligt og er 
gået igang så småt.

Vejret har da 
været en faktor 
for at starte 
dette op, men 
vi mener det 
kunne være fedt 
for alle i Vernin-
ge og omegn. 
Kunstgræs banen kan jo bygges op som multi arena, så 
ung som gammel kan bruge den hele året. Basket, tennis, 
håndbold, volley, fodbold, MTB, styrke træning osv. der er 
mange muligheder.

Det er en lang 
process vi skal 
igennem, der er 
kommet et udvalg 
som vil arbejde 
på dette projekt, 
udvalget har haft 
deres første møde 
og det næste møde 

er også er aftalt. Ideer, besøg hos andre klubber, lokale 
instutioner osv. er det som gruppen starter op på, nogle 
er blevet besøgt eller kontaktet andre ting kommer lige 
om hjørnet. Måske du vil være med til sådan et projekt??

Skriv til: hjortshoj@verningeif.dk og telefon nummer 
finder	i	på	klubbens	hjemmeside☺

Vi har fået sat en container op ved klubhuset... det er til 
gammelt jern som vi får hentet engang imellem af Riis-
gård jern og metal, alt overskud fra dette går til kunst-

græs projektet. Så ligger i inde med 
gammelt jern, kan i faktisk støtte 
lokalt. Har man meget liggende og 
tænker puha det bliver hårdt, så kon-
takt os på mail hjortshoj@verningeif.
dk	så	vil	vi	gerne	finde	en	løsning	sammen	med	jer.		Ved	
du ikke hvem Claus Hjortshoj er, men kender en anden 
som måske gør, så er vi sikre på de nok skal hjælpe jer 
med at få kontakt. 

Vi skal også lige  
huske Sankt Hans, 
uha der er længe til, 
ja det ved vi. Bare 
lige en reminder 
til jer, om at der 
selvfølgelig er Sankt 
Hans bål på sports-
pladsen igen i år. 

Dato er den 23. juni. Program, bål taler osv. så langt er vi 
ikke nået endnu. Vi melder ud senere om dette via lokale 
medier som intra og fb.  Kære alle fra Verninge og omegn 
vi hjælper jo også bare hinanden med at huske det.

Vi glæder os til at se jer, tænker også at Mark skal have 
andet med end 1 tændstik, til at tænde bålet☺

Vi har nemlig noget andet igang som sker inden Sankt 
Hans, det er faktisk Danmarks første af slagsen, datoen 
kan vi godt røbe, 16/6 2018 og nej vi fejrer ikke formand 
Claus Hjortshøjs fødselsdag☺ 

I ønskes alle en god 
sæson og laaaaaang 
sommer.

Bold hilsner Verninge IF.

Skrevet af  
Claus Hjortshøj.
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Nyt fra spejderne ... af Vivi Høstrup

Følgende program maj, juni og juli 2018 ud over de  
ugentlige møder: 

Maj
 Den 10-13.  Sommerlejr Valhalla (ulve og juniorer)
	 Den	19-21.		Mus	lejr	Port	Arthur	(bæver)
	 Den	19-21.	 DM	i	spejder	finalen	Houens	Odde	 
  (spejder-senior)
	 Den	26.	 Foreningsdag	i	NR	broby	(Alle)

Juni
 Den 2-3. Træningstur til Sommerlejren  
  V/Davinde grusgrav (spejder-senior)
 Den 4.  Stabsmøde (spejder-senior)
 Den 5.  Fjeldmad uden pulver (klan – Leder)
	 Den	15.		 Valdemarsdag,	flagdag	Assens	 
  (spejder-senior)
 Den 15-16 Træningstur sommerlejren ø gave stien  
  (spejder-senior)

Juli
 Den 7-14.  Sommerlejr Kullen Sverige  
  (spejder-senior)

August 
 Den 14. Første møde i august 

Verninge Spejderne  
holder møde hver tirsdag 

0 - 2 klasse fra 17.00 til 18.45
3 - 5 klasse fra 18.30 til 20.00 
5 - 10 klasse fra 19.00 til 21.00

Vi mødes på Solevadvej 3 Frankfri.

Se mere på verningespejderne.dk

SET & SKET…! 

Stabstur
Skitur Spejder Senior
Mohrondoløb
Distriktsturnering Bæver-Ulve-Junior
Nytårsparade
DM	i	spejder	indledende	runde	Port	Arthur
Ny bålhytte til juniorer
Arbejdsdag	i	Fredrikslundhytten

DORTHE SCHMIDT

TLF: 31 62 61 86

MALER PLUS
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Verninge Forsamlingshus
Fællesspisning  
Kl. 17.30 – 20.00

2018
Torsdag 24. maj  
	 Skinke	med	flødekartofler	 
 Frugttærter med  
 cremefraiche

Tirsdag 12. juni 
	 Stegt	flæsk	med	persillesovs		
 Is med jordbær

God sommer

Priser 
 Voksne 80 kr. 
 Børn 4-13  40 kr.

Tilmelding  
 Tlf. 26 39 32 33 

VERNINGE  
FORSAMLINGHUS
Fuglekildevej 85 
5690 Tommerup 
Tlf. 64 75 18 35 
verningeforsamlinghus.dk

Følg os på 

BESTYRELSEN 2018
Tirsdag den 6. marts deltog 36 med-
lemmer i husets generalforsamling. 
Efter bestyrelsens beretning og frem-
læggelse af regnskabet var der valg 
til bestyrelsen. Da Henning Møller 
Hansen ikke modtog genvalg, blev 
Torben Nielsen valg til bestyrelsen. 

Tak til Henning for mange års besty-
relse arbejde.

Bestyrelsen for forsamlingshuset 
har efterfølgende konstitueret sig 
således:

Formand Carsten Hønborg
Næstformand Bjørn Møller
Kasserer               Margit Frederiksen   
Sekretær         Hanne Højgaard
Medlem Dorthe Schmidt
Medlem Torben Nielsen
Medlem		 				Lars	Aalbæk	Nielsen

KRÆMMERMARKED EFTERÅR 2018
Tak for et fantastisk kræmmermarked Forår.

Sæt allerede kryds i kalenderen, søndag 2.september 2018 til næste marked

Tilmelding info@verningeforsamlinghus eller Carsten 28127284
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

V
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Personlig rådgivning 
med forståelse og respekt 
skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18

Medlem af Danske Bedemænd

Kirkebjerg 1 
5690 Tommerup 
www.scharfe.dk • info@scharfe.dk

Følg os på 

Af hjertet tak  
for al hjælp i forbindelse 

 med Gymnastikopvisningen. 

Dette både før, under og efter.  
Samt tak for de flotte kager  

til det store kagebord.

Mange hilsner  
Gymnastikforeningen Verninge, 

samt Folkedanserne.

Tusind tak for de fine gaver,  
i forbindelse med vores 40 års jubilæum.

Vi er allerede i gang med at planlægge 
 den kommende sæson, så hold øje med næste  

nummer af Borgernyt, samt Facebook  
hvor du kan finde Gymnastikforeningen 

 og ikke mindst Verninge.dk

Rigtig god sommer til alle, vi ses til efteråret.
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

FLYERS · BROCHURER · FOLDERE · PLAKATER · BØGER · SELVKL. ETIKETTER MED STANS · VISITKORT
ROLL-UP · BANNERE · SKILTE · TRYK OG STANS PÅ OP TIL 5 CM TYKKELSE · BILDEKO > LAYOUT

tt@tommeruptryk.dk
www.tommeruptryk.dk

mail@vissenbjergtryk.dk 
www.vissenbjergtryk.dk

Tlf.  64 47 24 25
Tlf.  64 76 16 00

Vagtelvænget 10 
5610 Assens

TOMMERUP & VISSENBJERG TRYK 

Vi har Danmarks bedste 
hjælpetrænere i foreningen! 

De kommer glade og hjælper  
ved alle foreningens  

arrangementer. Derudover  
kommer de gerne med  

ekstra underholdning til  
forårsopvisningen. 

De er guld værd. Tak til jer.

Følg os på 

Bestyrelsen holder ikke ferie  
endnu. Vi er ved at arrangere  
Folkedanstræf, som afholdes  

på Verninge Skole  
1. weekend i juni. 

Samtidig er vi ved at arrangere  
Gymnastikskole for børn i uge 32.  

Dette er i samarbejde med  
Tommerup Idræt, samt Brylle  

Gymnastikforening.  
Vi glæder os meget til begge  

arrangementer, samt vi glæder os 
over alle jer der bakker op  

og hjælper til ved disse  
arrangementer. 
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Hair by Nybo
Skolevej 7A 

5690 Tommerup

Bestil tid på:

HairbyNybo.dk eller 

tlf. 51 82 77 88 

Åbningstid 

Mandag:  9.00 - 17.00 

Tirsdag:  12.00 - 20.00  

Onsdag:  9.00 - 17.00 

Torsdag:  9.00 - 19.00 

Fredag:  9.00 - 16.00  

Lørdag:  9.00 - 12.00

Filtedage for børn og unge
Mandag til onsdag  2. – 3. og 4. Juli  
kl. 10.00 – 15.00
Kurset	er	fra	1.	kl.	og	op.	Der	kan	filtes	billeder,	æbler,	
tasker og meget mere.

Udstilling onsdag 4. Juli kl. 14.00 – 14.30, forældre og 
andre interesserede er velkommen.

Underviser: Ragnhild Møller Hansen

Pris: 385 kr.

Verninge skole, Langstedvej 1 , 5690 Tommerup
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Sommerferie kursus for børn
Billedeskole i Brylle  
Nysgerrig og opfindsomhed. 
Sommerkursus for 0. - 4. kl.
Vi skal eksperimentere og bruge fantasien.

Vi skal tale, tegne og male på forskellige måder og med 
forskellige materialer.

Vi skal klippe og klistre.

Vi	skal	opfinde	fantasifulde	motiver	og	fremstille	noget	
flot	af	skrot.

Start mandag 2. juli - slut fredag 6. juli
Tidspunkt kl. 10.00 - 14.00
Fernisering 6. juli kl. 13.30 - 14.00
Underviser : Karin Hald  tlf. 61188547

Se mere på 
verninge.husflid.dk
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Verninge Kirke
Arrangementer 2018
Søndag den 27. maj kl. 8.00 
Sogneudflugt
Afgang	fra	graverhuset.	Turen	går	til	det	vestjydske.	 
Der	er	stadig	flere	pladser.	Tilmelding	til	Hanne	Kirsten	
tlf. 64 75 18 15 - 27 58 45 46

Mandag den 21. juni kl. 19.00-21.00 
Byvandring i Verninge 
På årets længste dag håber vi det bliver dejligt vejr til at 
gå en byvandring i Verninge. 

Vi mødes på Kroens parkeringsplads. Ellen Warring vil der-
efter guide rundt i byen, hvor vi vil høre om de gamle går-
de, rytterskolen fra 1721, og om de bygninger der kom til i 
andelstiden: apotek, mejeri , forskole , missionshus m.m. 

Undervejs	vil	vi	drikke	kaffe	i	Ellens	have.	Menighedsrå-
det	giver	kaffen.	Vi	håber	at	både	gamle	og	nye	Verninge	
beboere har lyst til at deltage

verningekirke.dk

Maj   
 6. 10.00 Konfirmation 5. søndag efter påske 
   Niels Lysebjerg
 10. 10.30 Højmesse Kristi himmelfarts dag 
   Niels Lysebjerg
 13. 9.15 Gudstjeneste 6. søndag efter påske 
   Niels Lysebjerg
 20. 10.30 Højmesse Pinsedag 
   Niels Lysebjerg
 21. 10.30 Friluftsgudstjeneste i Brylle  2. pinsedag 
   Niels Lysebjerg
 27. Ingen Sogneudflugt Trinitatis søndag

Juni   
 3. 10.30 Højmesse 1. søndag efter trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 10. 9.15 Gudstjeneste 2. søndag efter trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 17. 10.30 Højmesse 3. søndag efter trinitatis 
   Dorthe Terp Dahl
 24. 9.15  Gudstjeneste 4. søndag efter trinitatis 
   Niels Lysebjerg

Juli
 1. 10.30 Højmesse 5. søndag efter trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 8. 9.15 Gudstjenest 6. søndag efter trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 15. 10.30 Højmesse 7. søndag efter trinitatis 
   Dorthe Terp Dahl
 22. 9.15 Gudstjenest 8. søndag efter trinitatis 
   Dorthe Terp Dahl
 29. 10.30 Højmesse 9. søndag efter trinitatis 
   Dorthe Terp Dahl

Gudstjenester 
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Verninge Vandværk
Takstblad gældende fra 1. januar 2018
Anlægsbidrag	der	betales	ved	en	ejendoms	tilslutning

Beløb i kr.

Enfamiliehus,rækkehus, pr. lejlighed i  
etageejendom, mindre forretning og 
kontor

Etværelses lejlighed 
og kolligieværelse

landbrug, industri, 
institutioner incl. 
en lejlighed

Byområde    Øvrige områder Byområde Indtil 3.000 kbm.
Hovedanlægsbidrag 4.010,00 7.340,00 3.040,00 10.000,00
Forsyningsledningsbidrag 6.100,00 10.303,00 4.350,00 15.233,00
Stikledningsbidrag 4.890,00 4.890,00 5.153,00 5.400,00
I alt 15.000,00 22.533,00 12.543,00 30.633,00

40 m/m stikledning til skel, dog max.10 m fra hovedled-
ning, derdover afregnes til kostpris eller efter nærmere 
aftale med bestyrelsen.

Afgiften	betales	kontant	efter	skriftlig	tilmelding,	og	in-
den etablering påbegyndes. Forbrugsafgifter beregnes fra 
færdig melding/ibrugtagning.

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering 
gælder kun, hvor ejendommen har facade til vandværkets 
nuværende hovedledning.Ved forsyningsetablering uden 
for nuværende hovedledningsanlæg forhandles tilslut-
ningsafgiften med bestyrelsen, der efterfølgende skal 
have denne aftale godkendt hos kommunen jfr. Vandforsy-
ningsloven § 53 stk. 1

For landbrug, industri og institutioner med et årsforbrug 
ud over 3.000 kbm betales forøget tilslutningsbidrag efter 
aftale med bestyrelsen. Ved evt. senere forbrugsstigning 
over 3.000 kbm. Forbeholder bestyrelsen sig ret til gen-
forhandling af tilslutningsbidraget.

I øvrigt henvises til regulativ og vedtægter.

Forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt. 1 juli betales 
aconto med 50% af forrige års forbrug. Endelig afregning 
sker pr. 31. december.

Vandets hårdhed total 19 dH

Gebyrer Pris excl. moms
Gebyr pr. rykkerskrivelse Kr. 50,00
Anbefalet rykkerskrivelse Kr. 100,00
Genåbningsgebyr Kr. 1.000,00

Driftsbidrag Pris excl. moms
Fast årlig afgift pr boligenhed Kr. 510,00
Målerleje pr. år Kr. 75,00
Pris pr. kbm. Vand Kr. 4,10
Afgift ledningsført vand pr. kbm Kr. 6,18
Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm. Kr. 0,19

Forbrugerinformation
Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse 
kontrollerer deres vandmåler jævnligt gennem hele året, 
og ser efter om der er utætheder ved stophane og ved 
indføring i ejendommen.

Der	gøres	opmærksom	på,	at	alt	spildevand	som	finder	
sted indenfor ejendommens område betaler grundejeren. 
Der skal også betales afgift af dette spild. 

Al	henvendelse	kan	ske	til:	 
Formanden Vagn Rasmussen på tlf. 24 98 12 43  
Eller kassér Kirsten Nielsen på tlf. 21 65 24 16

VI TILBYDER ALT VVS-ARBEJDE
INDENFOR:
Kedeludskiftning
Naturgasanlæg
Biobrændselanlæg
Nybygning
Renovering / ombygning
Blikkenslagerarbejde 
udføres

Forsikringsskader
Oliefyrsservice
Gasservice
Solvarmeanlæg
Jordvarmeanlæg
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Verninge Skole ... Hanne Marquardtsen

Forår er lig med koloni
Igen i år har SFO været på koloni i Strib. Det har været en 
tradition	i	flere	år,	at	SFO-personalet	drager	afsted	på	ko-
loni de tre hverdage op til påske. I år var der 7 personaler 
og 71 elever med. Det er et stort arbejde at planlægge og 
arrangere en koloni for så mange elever. Det kan de bare 
i SFO’en i Verninge. Jeg er imponeret over personalet en-
gagement. Det var en fornøjelse at se elevernes forvent-
ningsfulde blikke, da busserne rullede ind i skolegården 
for at hente dem. Da eleverne kom hjem efter nogle ufor-
glemmelige dage og oplevelser, stod forældrerådet klar 
til	at	modtage	elever	og	personale	med	kage,	kaffe,	te	og	
saftevand. Denne opbakning og engagement er fantastisk 
for vores fællesskab i Landsbyordning. 

Forår betyder også nye spændene aktiviteter for vores 
elever. Fra den 30. april – 4. maj får vi besøg af et teater 
fra Århus. Teateret, Scence of cities, opstiller deres scene 
i skolegården. Der vil blive opført syv forestillinger i alt 
for skolens elever.  

For øvrige gæster, forventer vi, at holde åbent hus tors-
dag den 3. maj. Hvis du har mulighed for at komme op på 
skolen og få en rundvisning inde i scenen, vil jeg stærkt 
anbefale det. Det er nemlig ikke en helt almindelig scene. 
Den skulle efter sigende forstille en menneskekrop. Jeg 
forventer mig meget af dette projekt. Vi har derfor også 
inviteret de øvrige indskolingselever i Partnerområde Øst. 

Partnerområde Øst er skolerne og daginstitutionerne: 
Tallerup Skole, Tommerup Skole, Landsbyordningen Brylle, 
Landsbyordningen Verninge samt daginstitutionen Over-
marksgåden/Himmelrummet. 

Som en anden fast tradition holder vi også skolefest.  
Skolefesten bliver torsdag den 17. maj. 

I dagene op til skolefesten har vi fordybelsesdage, hvor 
emnet er Eventyr. 
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Kære alle i Verninge og Omegn 
Så er Sensommerfesten tilbage igen i uge 35. Sidste år 
prøvede vi med en sommerfest i uge 26, men uden den 
store tilslutning. Mange gav udtryk for at det lå for tæt 
på sommerferien, så derfor er Sensommerfesten tilbage 
til uge 35 igen og vi håber I også er klar. 

Jeg har taget opgaven som tovholder på denne fest, i den 
tro, at der må være mange der vil feste til god musik i 
Verninge. Teltet kan blive stort, så der er plads til alle. 

Deltager gebyret, dækker ikke helt omkostningerne, men 
med jeres lyst til en god fest og drikkelse, skal det nok 
gå.	Alt	drikkelse	skal	købes	teltet	til	rimelig	priser.	

Menuen	er	på	plads,	da	Arne	og	Hanne	fra	Verningelund	
leverer økologiske pattegrise til en fair pris.  

”A	Celebration”	er	booket,	så	de	er	klar	til	at	få	gang	i	
dansegulvet kl 22.00 – 01.30 

HJÆLP SØGES
Jeg kan ikke klare alle opgaver selv, og håber derfor på 
jeres hjælp. 

Sensommerweekend i Verninge
Sæt et stor X i jeres kalender  

ved fredag den 31. august og lørdag den 1. september

Onsdag den 29. august kl. 17.00-20.00, skal der bruge 
15-20 personer til hjælp med at sætte teltet og scene op 
samt lave mad til hjælperne. Borgerforeningen giver mad 
og drikkelse.

Lørdag dn 1. september kl. 10.00-12.00, skal der bruges 
10-15 personer til at sætte borde og stole op, samt pynte 
med duge, blomster mv.   

Som I kan læse i programmet, er der plads til underhold-
ning og her håber jeg igen, at nogen af jer vil hjælpe. 
Måske er du god til at fortælle en historie, spille på rede-
kam, synge en sang eller andet indslag? Jeg glæder mig til 
at høre, hvad I kan bidrage med. 

Jeg håber, at med jeres hjælp, vi sammen kan lave en 
super god fest. Det kunne være super dejligt, at I allere-
de nu, vil støtte op om festen og tilmelde jer. Tænkt hvis 
jeg kunne gå på sommerferie, med den viden at mange på 
det tidspunkt allerede, har tilmeldt sig til festen ☺

Med mange festlige hilsner

Henrik Jørgensen

Formand, Borgerforeningen for Verninge og Omegn 
formand@verninge.dk, mobil 20 71 83 83



Sand og grus, 
max. 500 kg.

Højfyns 
Vognmandsforretning 

Odensevej 42, 
Verninge, Tommerup. 
Tlf.: 20 82 77 71, 
claus@hojfyns-vognmand.dk

Mød os på FacebookÅbent Lørdage kl. 9.00 - 13.00 i perioden 8. april - 31. oktober

Vi leverer til hele Fyn

Vi er leveringsdygtige
i fl ere materialer
blandt andre skærver.
Ring for tilbud!

Højfyns Vognmandsforretning 

TRAILER SALG
Kr. 200,-

Kr. 150,-
Ærtesten, stabilgrus, støbemix 
og harpet muld   
max. 500 kg.

Børnedisco
Kom og vær med til årets største og sjoveste børnedisco 
 i Verninge. Der vil være god musik, sjove konkurrencer  

og masser af hygge med vennerne. 

Hvor? I discoteltet ved Verninge skole.

Hvornår? Fredag den 31. august kl. 18.30 – 21.30.

For hvem? Festen er for børn fra 0. klasse til og 6. klasse

Hvad koster det? 25 kr. som betales ved indgangen.  

Prisen er inklusiv en pose popcorn.  

Derudover kan der bl.a. købes slush ice, toast og sodavand 

Arrangører?	Forældre	og	børn	i	6.	klasse.	 

Alt	overskud	går	til	klassekassen	

16
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Sensommerfest

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17, Lørdag kl. 9-13 

Verninge Blomstercenter
Blomster og gaveartikler

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup, TLF:  64 75 18 15 / 28 57 45 46

HUSK Morsdag 13. maj, åbent  kl. 7-15

Menu: Helstegt økologisk pattegrise fra Verningelund med tilbehør. 
Musik: A Celebration 
Hvor? I festtelte ved landsbyparken Verninge Skole.
Hvornår? Lørdag den 1. september kl. 14.00 – 01.30.
For hvem? For alle der vil til fest i Verninge 
Hvad koster det? 100 kr. pr voksen og 40 kr. pr barn til og med 10 år.

Kom og vær med til årets Sensommerfest i Verninge

Program
Kl. 14.00 Teltet samt baren er åben. Scenen er 
åben og I er velkommen til at indtage den med 
musik og indslag. Jeres medbragt service kan 
anbringes på anviste pladser. 

Kl. 18.30 Ta’selv bord med Økologisk Helstegt 
pattegris m/tilbehør

Kl. 20.00 Scenen er åben og I er velkommen til 
at indtage den med musik og indslag.

Kl.	22.00	 ”A	Celebration”	spiller	op	til	en	brag	
af en fest. 

Kl. 01.30 Tak for i aften

Billet til SenSommerfesten 
100 kr. pr. voksen 40 kr. pr barn til og med 10 år. 

Købes via mobil Pay 30 28 77 20 eller  
konto 6851-179754

Mærk med navn og mail-adresse samt antal og I 
modtager en kvittering med et nr. pr deltager. 

Bestil nu, hvis I vil med. De sælges efter først til 
mølle princippet. 

Sidste frist for tilmelding er den 10. august. 
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Borgerforeningen ... Henrik Jørgensen

Nyt fra Formanden
Kære alle læsere.

Som noget nyt, vil vi gerne her i borgernyt forsøge at give 
jer et indblik i hvad vi laver i Borgerforeningens bestyrel-
se. Vi vælger derfor i dette borgernyt at bringe formands-
beretning fra generalforsamlingen 2018, hvor I kan læse 
om 2017, samt referat fra vores sidste møde i april, så I 
kan læse mere om, hvad planerne er for 2018. 

Det	er	meget	læsning,	men	vi	håber	I	vil	læse	det.	Alle	
vores referater kan i øvrigt læses på verninge.dk.

Støttebidrag 
Vi håber også, at I vil hjælpe til at støtte foreningens 
arbejde ved at indbetale et støttebidrag. 

Indbetal et støttebidrag på Reg. 6851 konto nr. 179754 
eller på mobile pay 30287720.   
Husk at mærke med støttebidrag. 

Vi er taknemmelige for alle beløb.  En 50er, en 100er 
mand, eller hvad I ønsker at støtte med. 

Formand: Henrik Jørgensen

Kort over Gåture
 i Verninge og Omegn – er på vej
Hen over foråret har en lille gruppe under Borgerforenin-
gens	udvalg	1	”Udviklingsplaner	og	projekter”	arbejdet	
med at lave et kort over gåture i Verninge og Omegn. 

I næste Borgernyt vil der blive vedlagt et kort, som viser 
forskellige muligheder for traveture, så man kan få nogle 
kilometer i benene og samtidig nyde vores dejlige natur 
omkring Verninge.

Mange hilsner og go` tur fra Sti–udvalget

Katja	Aalbæk-Nielsen, 
Aase	Tækker	Jensen, 
Margit Frederiksen

Udlejning af foreningens 
festtelt 
Vi har et festtelt på 7 x 14 meter. Teltet kan sættes op på 
flere	måder	7x6	–	7x8	–	7x10	–	7x12	–	7x14	meter.	 
Med teltet følger 11 hvide klapborde på 78 x 176 cm og 
100 stk. skolestole. Teltet er uden fast gulv men med 
bundramme og stormsikring. 

Teltet koster 1500,- og kan kun lejes ud til opsætning i 
Verninge Sogn. Lejer skal selv stå for afhentning på vores 
lager, opsætning og nedtagning og pakning levering til 
vores lager under vejledning af vores kontaktperson  
Kent Jensen

ØNSKER I FJERNVARME
... så kontakt fjernvarme Fyn
En af vores sponsorer Fjernvarme Fyn er klar til at hjælpe 
jer med en beregning. På bagsiden af borgernyt har 
Fjernvarme Fyn lavet et eksempel på hvad en tilslutning 
koster, med installation og vvs arbejde. Disse eksempler 
er	konkrete	huse.		Så	ØNSKER	I	FJERNVARME,	så	kontakt	
fjernvarme Fyn. 
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Generalforsamling 2017
I februar 2017 blev vores årlige generalforsamling af-
holdt. Lisbeth, Heidi og Benjamin ønskede, af tidmæssige 
årsager, ikke at genopstille til en ny periode . Vi kunne 
derfor sige velkommen i 2017 til 3 nye Jensen til bestyrel-
sen,	Kent,	Rasmus	og	Aase.		

Møder i 2017 og den nye struktur med udvalg 1 – 2 - 3

Vi har afholdt vores faste bestyrelsesmøder i løbet af året 
pånær	et	i	december.	Alle	medlemmer	i	bestyrelsen	har	
faste opgaver i forhold til vores aftalte struktur, som er 
forsøgt løs på bedste vis.  Der har været afholdt en del 
møder i de 3 udvalg og i sær i udvalg 3 i forbindelse med 
Verninge Open. 

Ud over møder er vi gode til at kommunikere via mail  
og sms.   

Det har været vores første år med den nye struktur, og 
jeg mener, at vi er nået godt i mål i forhold til en bedre 
fordeling af arbejdsopgaver, ud over at deltage i vores 
bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen og arbejdsopgaver i 2017
Formand Henrik Jørgensen
Er foreningens kontaktperson. 
Møder	med	andre	foreninger,	Assens	Kommune	og	andre	
samarbejdspartnere. 
Dagsorden for bestyrelsesmøder
Indkaldelse til fællesmøder med de andre foreninger.  
Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter
Kan vælge at deltage i udvalg 2 og 3

Næstformand Thomas Olsen
Møder	med	andre	foreninger,	Assens	Kommune	og	andre	
samarbejdspartnere. 
Bistå formandens opgaver.
Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter
Kan vælge at deltage i udvalg 2 og 3

Formandens beretning til  
generalforsamlingen  
22. februar 2018

Skolevej 14
5690 Tommerup

Åbningstider:
man-fre 16.00-21.00  +  lør-søn 15.00-21.00

Ring og bestil på

Borgerforeningen ... Henrik Jørgensen

Kasserer Merethe Jensen
Økonomi

Sekretær Aase Jensen
Referat af bestyrelsesmøder og indskrivning af fremsendte 
referater fra udvalgsmøder. 
Opsamling af alt foreningens materiale 
Deltager	i	udvalg	3	Aktiviteter	og	fællesskaber,	

Medlem 1 Web og medie ansvarlig
Verninge.dk og facebook  Rasmus Jensen
Løbende opdatering på Verninge.dk og sidenskalender 
med input fra aktører og foreninger
Upload af referater og andre bilag på Verninge.dk
Løbene opdatering på Facebook 

Medlem 2 Kent Jensen
Deltager i udvalg 2 Børn og unge 
Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter

Medlem 3 Henriette Albertsen 
Deltager	i	udvalg	3	Aktiviteter	og	fællesskaber

Velkommen til nye ved ambassadørordningen 

Borgernyt i 2017 har fået ny redaktør, Søren Bran-
der. Dette er vi i bestyrelsen, og især mig som formand, 
særdeles glad for. Et stort arbejde er fjernet fra mine 
hænder i forbindelse med at sætte bladet op.  Vi har 
igen formået at få øget salget af annoncer og bladet har 
derfor givet et fornuftig overskud, og dermed et beløb til 
Verninge kontoen. Her fra starten af 2018 kan vi allerede 
nu sige, at vi igen kommer med et overskud på bladet, og 
at vi påtænker at øge bladet til 24 sider pr blad. 

Bladet vokser støt, og senest har Verninge Kirke fået en 
side i bladet. 

Verninge.dk og Facebook har ligeledes fået en ny mand 
som webmaster. På Facebook har Rasmus, med en målret-
tet	indsats	med	flere	opslag,	formået	at	øge	antallet	af	
personer der følger siden fra 360 til 470 

Verninge.dk har ligeledes mærket at der er kommet ny 
webmaster. Et mere frisk udsende og nye tiltag kan nu ses 
på siden. 
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Borgerforeningen ... Henrik Jørgensen

Fællesmøder med foreningerne Vi har afholdt fællesmø-
der med de andre foreninger. Primært bruges vores møder 
til	en	kort	”rundt	om	bordet”,	hvor	der	berettes	om	hvad	
der rør sig. Ud over dette rundet aktiviteter som er eller 
kan være fælles i Verninge og Omegn.

Flag Allen i Verninge har været opsat en del gange i 
2017.	En	ny	flaggruppe	er	nedsat	med	Pernille	som	tov-
holder. En ny stor trailer blev indkøbt, men desværre blev 
den,	og	alle	vores	flagstænger,	stjålet	kort	efter	den	blev	
indkøbt.	Med	hjælp	fra	Facebook	fik	vi	i	første	omgang	
stængerne tilbage og derefter trailerne. En stor kraftig lås 
blev sat på og dette skulle være gjort fra starten. 

Økodagen på Verningelund i april, tiltrækker mange biler 
til Verninge. Borgerforeningen, og mange frivillige,  står for 
parkeringen og indbringer kr. 5.000,- til foreningen.  

Verninge Mejeri, blev som alle ved revet ned i 2017. 
Det har været en lang proces, fra sommeren 2015 hvor vi 
gik i avisen med opfordringen til at mejeriet skulle rives 
ned. Dette skabte lidt røre, især fra den tidligere ejer, 
der	ikke	mente	at	han	havde	været	i	dialog	med	Assens	
kommune om nedrivning. 

Vi	fik	muligheden	for	at	hjælpe	med	at	tømme	mejeriet	
ved at holde loppemarked. Stort tak til alle frivillige der 
hjalp til med denne opgave som indbragte ca. 20.000 kr. 
Det har været planen at arealet skal bruges til en parke-
ringsplads og vi håber dette snart falder på plads. 

Sensommerfest	i	august,	blev	i	2017	flyttet	til	en	som-
merfest i juni. Dette blev desværre ikke det store tilløbs-
stykke og vi kunne derfor være i klubhuset. Men de der 
kom, havde en hyggelig lille fest.  Vi påtænker for 2018 at 
flytte	festen	tilbage	til	den	sidste	lørdag	i	august	igen.	

Verninge Open blev afholdt den sidste lørdag i august. 
Formålet med dagen var at sætte Verninge på landkortet 
og gøre opmærksom på at Verninge er et godt sted at bo. 
Showrace var omdrejningspunktet og mange lokale havde 
en dejlig dag. Verninges nye maskot Verner kom forbi og 
bragte smil på læberne. 

Som Ambassadør for nye borgere for området Vernin-
ge og omegn, forsøger vi at komme rundt til de nye som 
flytter	til.	Det	er	dog	ikke	alle	vi	kan	træffe	hjemme	og	
vi	oplever	også	at	de	er	flyttet	igen	når	vi	får	tid	til	at	
komme forbi. Men dem vi møder er meget glade for et be-
søg.	Vi	modtager	kun	oplysninger	om	de,	der	tilflytter	til	
Assens	kommune,	og	dermed	ikke	de,	som	flytter	indenfor	
kommunens grænser 

Landbyparken	bliver	flittigt	benyttet.	Vi	har	brugt	en	
del penge på reparationer af legeredskaber. Vi må forsat 
forventet dette fremover.

 Juletræstænding lørdag før 1. søndag i advent, var 
igen en stor tilløbsstykke, som Henrette var tovholder på 
under udvalg 3.  Der blev uddelt slikposer til glade børn. 
Der var hygge med bål og halmballer. Gløgg og æbleskiver 
blev fortæret. Træet blev tændt af julemanden som igen 
landede i Verninge.

Dette lod sig gøre alene fordi frivillige tog initiativ, og 
hjalp til at gennemføre dagen. Skal juletræstænding også 
lade sig gøre i 2018, skal vi opfordre til, at nye frivillige 
melder sig på banen, til at planlægge dagen.  

Møder med Assens Kommune og dialogmøde 
Vi	deltager	I	møder	med	Assens	kommune	om	projekter	
og	udviklingsmulighed	i	Assens	kommune.	En	gruppe	af	
politikere er tilknyttet vores område og dem kan besty-
relsen holde dialogmøder med. Dette har til formål at 
gøre vejen korter i forhold til spørgsmål til byrådet eller 
andet som gruppen kan være behjælpelig med. 

På nuværende tidspunkt er vi i dialog om stier i Verninge 
Mose, og håber de snart kan benyttes.  

Byggegrunden på Hindsløkken Bestyrelsen har 
i 2017 aftalt at der skal gøres en indsat for at få byg-
gegrunden	solgt	i	2018.	Den	offentligt	vurdering	er	kr.	
247.000,- Om det lykkes at sælge grunden for denne pris 
er usikker, men vi vil forsøge at få den solgt til en fornuf-
tig pris.  

Status på Fjernvarme Som tilmeldingsprocessen ser us, er 
der lange udsigter til at der kommer fjernvarme til Ver-
ninge. Vi har tidligere lavet et forarbejde for at borgere 
i Verninge kan få denne varmekilde, hvis de ønsker det.  
Det er op til hver enkelt boligejer om de vil tilmelde sig.  
Mange har givet udtryk for at de ønsker fjernvarme, men 
det kniber med at få eneligt tilmeldt sig. 

Vi kan kun opfordre til, at man aktivt tager kontakt for 
at få lavet en udregning og tager stilling til tilbuddet. 
Det er gratis og uforpligtigende at få en medarbejder fra 
Fjernvarme Fyn på et uformelt målebesøg. 

Afslutning
Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle borgere. Stort 
tak for alle jeres positive bemærkninger også tak når I 
kommer med konstruktiv kritik og forslag der kan arbej-
des videre med. 

Stor tak til alle der har bidraget med deres hjælp i de 3 
udvalg, I er med til at bekræftet at vores nye struktur er 
vejen frem for borgerforeningen. 

Tak til alle vores sponsorer, de er alle med til at skabe 
gode ting i Verninge og Omegn i form af deres støtte. 

Og vil jeg gerne takke Henriette for din tid i bestyrelsen. 
Du har været med fra vi genoplivede borgerforeningen i 
2011 og håber vi ser dig igen i et udvalg eller andet frem-
over, selv om du nu ikke længere er med i bestyrelsen.  

Til sidst vil jeg gerne slutte med at takke de øvrige med-
lemmer af bestyrelsen. Tak for jeres arbejde i bestyrel-
sen og for jeres tillid og opbakning til mig som formand. 

Formand Henrik Jørgensen

Borgerforeningen for Verninge og Omegn
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Afbud	fra	Merethe	og	Rasmus	

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. Opgaveover-
sigt 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	vel-
kommen	til	nye	tilflyttere	–	Tine	og	Aase	
Dato	for	møde	med	Assens	kommune	politikere	og	
dagsordenen - 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. For-
eningerne	er	enige	i,	at	festen	igen	flyttes	til	fredag/	
lørdag uge 35.  Henrik er tovholder på denne sensom-
merfest og har for bestyrelsen fremlagt ideer  
og budget, som bestyrelsen har sat ok til.
Henrik har været til generalforsamling i FIS (fynske 
idrætsklubbers sommerforening), hvor han er blevet 
suppleant– Det er besluttet, at det store telt bliver to 
fag større (til 57 meter+ der kommer nyt plastic-  
dansegulv)

Referat fra bestyrelsesmøde  
Den 12. april kl 19.00 – 21.30 

Borgerforeningen ... Henrik Jørgensen

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	spon-

sorer 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 ’18
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 reageres på disse henvendelser + vi fore-
slår, at Verninge helt lukkes for lastbiler,  vi forven-
ter en tilbagemelding til det kommende dialogmød. 

3. Byggegrunde i Verninge og vores på Hindsløkken 
– fastsættelse af udbudspris og vilkår – Kent og Me-
rete deltager ikke ved dette punkt – Odense Bolig 
(247.500	er	den	offentlige	vurdering)	–	vi	ønsker	
ældrevenlige boliger 90 km2 pr stk. -  Odense Bolig 
får to mdr. forkøbsret til en udbudspris på  
kr. 223.750.

4. Nye ideer – udvalg 1 er i kontakt med ekstern aktør, 
som kan være med til at lave noget godt for Verninge. 
Udvalget vil melde mere ud, så snart det er muligt.

6. Børn og unge udvalget, fokus fra bestyrelsen i 2018
1.  Landsbyparken. Status på reperationer af legered-

skaber mangler p.t.
2.	Aktiviteter	for	Børn	og	unge	–	der	har	ikke	været	

nogle.
3.  Evt. og nye ideer- ingen

7. Fælleskab og aktiviteter, fokus fra bestyrelsen i 2018
1.	Status	2018	Ambassadør	ordningen	og	nye	tilflytte-

re	–	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.	
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I forhold til vedtægterne og § 6 om Foreningens daglige 
ledelse, har vi aftalt denne struktur og opgave fordeling i 
2018

Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen afholder 6 faste bestyrelsesmøder d. anden  
Uge i januar, marts, maj, august, oktober og december.

En del af disse møder kan være åbne for alle og afholdes 
i centralrummet på Verninge Skole eller andet egnet loka-
le. Der kan være punkter der afholdes for lukkede døre. 
Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstramøder.

Tidspunkt: kl. 19.00 til 21.30

Bestyrelsen og arbejdsopgaver. 
Formand Henrik Jørgensen

Er foreningens kontaktperson. 
Møder	med	andre	foreninger,	Assens	Kommune	og	an-
dre samarbejdspartnere. 
Dagsorden for bestyrelsesmøder.
Indkaldelse til fællesmøder med de andre foreninger.  
Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter.

Mangler din virksomhed 
nye medarbejdere?
Rekruttering og Coaching

Bestyrelsen 2018
Oversigt over planlagte møder og overordnet opgaveoversigt, pr. 12. april 2018

3. Evt. og nye ideer.- ingen 

8. Referater fra udvalgsmøder 
Udvalg 1 – stiudvalg lille gruppe under udvalg 1 (Mar-
git,	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 ska-
be udvikling i Verninge. Der håbes at der snareste kan 
orienteres mere om dette projekt. 
Udvalg 2 - intet
Udvalg 3 - intet
Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til 
næste møde. 
Henrik	–	skrive	til	Assens	Kommune	vedr	trafiksikker-
hed 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 vedr. ønsker om Multibane. 
Se desuden faste opgaver under punkt 3. 

9. Næste møde d. 15/5

10. Evt.
Forslag om multibane – hvad ønsker borgere i Vernin-
ge? Tine spørger Rasmus, om han vil lægge et opslag 
på Facebook. 
Information	om	mobildækning/	bredbånd	i	Assens	
Kommune – der sættes modtagere på skraldebilen, så 
de kan registrere dækning. 

Referent	Aase	Tækker

Kan vælge at deltage i udvalg 2 og 3.  
Kontaktperson	til	flaggruppen.
Ansvarlig	for	skriv	til	Borgernyt.	
Tjek af borgernyt inden tryk.

Næstformand Thomas Olsen
Møder	med	andre	foreninger,	Assens	Kommune	og	an-
dre samarbejdspartnere. 
Bistå formandens opgaver.
Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter.
Kan vælge at deltage i udvalg 2 og 3.
Tovholder på ØKO dagen. 

Kasserer Merethe Jensen
Økonomi.
Fremsende status økonomi hver 2. måned til bestyrelsen. 

 Sekretær Aase Tækker Jensen
Referat af bestyrelsesmøder og indskrivning af 
fremsendte referater fra udvalgsmøder. 
Opsamling af alt foreningens materiale. 
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I Verninge vil vi gerne bo og  
vi ønsker alle nye tilflyttere  
velkommen
Læserbrev i Fyens.dk i april.

Kan vælge at deltage i udvalg 1, 2 og 3.
Tovholder	for	Ambassadørordningen.	
Deltager så vidt muligt i møder fællesmøder med de 
andre foreninger.

Medlem 1 Web og medie ansvarlig. Verninge.dk 
og Facebook Rasmus Jensen

Løbende opdatering på Verninge.dk og sidens 
kalender med input fra aktører og foreninger.
Upload af referater og andre bilag på Verninge.dk.
Løbende opdatering på Facebook. 
Kan vælge at deltage i udvalg 1, 2 og 3.

Medlem 2 Kent Jensen
Deltager i udvalg 2 Børn og unge. 
Kan vælge at deltage i udvalg 1 og 3.
Stå for vedligeholdelse og udlejning af telt.
Regelmæssigt tilsyn af legeparkens redskaber og doku-
mentation af dette. 
Ansvarlig	for	at	finde	to	personer	til	fastelavnsfesten.

Medlem 3 Tine Frederikke Voight
Deltager	i	udvalg	3	Aktiviteter	og	fællesskaber.
Kan vælge at deltage i udvalg 1 og 2. 
Deltage i ambassadørordningen.                            
Hjælpe med skriv til Borgernyt.

Vision 2020 
Vi har forsat en vision 2020 og vil i 2018 se længere frem 
og blive mere konkrete. 

Verninge og omegn, et attraktivt sted at bo 
Plads	til	nye	tilflyttere	og	nybyggere
Gode sports- og idrætsaktiviteter og godt miljø for 
børn og unge
Sikker by at færdes i, for store og små
Stisystem til gåtur i naturen.
Skole, Børnehave, vuggestue og dagpleje et stærkt 
tilbud.
Fjernvarme
Nærvær og fællesskab

Af Henrik Jørgensen formand for Borgerforeningen for 
Verninge og Omegn 

Men denne overskrift vil jeg gerne som formand for Bor-
gerforeningen komme med en præcisering af en artikel i 
fyens.dk om at ingen vil bygge og bo i Verninge, hvor jeg 
mener at være fejl citeret. 

Jeg er citeret for at: Der ikke er gjort noget siden byg-
gegrundene blev sat til salg, andet det vi selv har gjort.  
Dette	er	ikke	korrekt.	Assens	kommune	har	lavet	flere	
tiltag, men vi har ikke set den store reklame for Ellekærs-
haven siden vi havde Verninge Open.  Jeg efterlyste mere 
reklame	for	området	fra	Assens	kommune	side	og	at	det	
ikke var borgerforeningen opgave at stå for den primære 
med at reklamere for Ellekærshaven.  Jeg henvise til at 
avisen	skulle	kontakte	Assens	kommune	i	forhold	til	at	
høre hvilken planer de har for annoncering og i forhold 
til spørgsmålet om hvor mange der har vist interesse for 
byggegrunde i Verninge.  

Når det er sagt, vil jeg gerne nævne at det har været 
et stort ønske fra Borgerforeningen at der tages hul på 
salget at byggegrunden og de første bliver solgt. For at 
dette skal ske, skal der sættes mere ind på at lave an-
noncering målrettet eksempelvis børnefamilier i Odense 
området.  

Borgerforeningen har været med til at presse på, at denne 
udstykning	blev	en	realitet.	Vi	har	lavet	flere	opslag	på	
facebook om Verninge, herunder også Ellekærshaven. 
Senest	er	denne	film	med	8.500	visninger		på	vores	
facebookside www.facebook.com/verningeogomegn/vide-
os/1811724542178904/

Jeg vil til sidst supplere med, at byggegrundene jo også 
ligger meget centralt på Fyn, med 3,5 km til dagligva-
rer og kun 12 km til motorvejen ved Odense. 18 km til 
Odense Rådhus, og kun 20 min kørsel til det nye OUH. I 
Ellekærshaven kan der til en pris på ca 2 mill. opføres et 
hus incl alle omkostninger.

Ud over en skole, børnehave og vuggestue, Forsamlings-
huset og Verninge Idrætsforening, er der også Gymnastik-
foreningen Verninge og Verninge Spejderne. I Verninge har 
vi et slogan: "Verninge og Omegn ikke blot et sted at bo, 
men	et	godt	sted	at	leve".	Og	nye	tilflyttere,	der	ønsker	
mere info om området, er meget velkomne til at kontakte 
Borgerforeningen for Verninge og Omegn. 
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Fjernvarmen er på vej til Verninge
Fjernvarme Fyn planlægger at udvide forsynings-
området til Verninge. Du skal derfor nu tage stilling 
til, om du ønsker fjernvarme.

Der er flere fordele ved at skifte til fjernvarme. For 
det første er det billigere end gasfyr. Samtidig skå-
ner du miljøet, da en bolig med fjernvarme udleder 
50 % mindre CO2 sammenlignet med en bolig med 
gasfyr.

I forhold til gasfyr er fjernvarme et meget fleksibelt 
varmesystem, da fjernvarme udnytter overskuds-
varme fra elproduktion og industri og kan bruge 
alle lokale energikilder som for eksempel affald 
og biomasse. Fjernvarme er dermed ikke ensidigt 
afhængig af ét brændsel som eksempelvis gas, hvor 
der jævnligt er store prisudsving.

Se om du kan få fjernvarme og beregn din pris for 
omlægning på www.fjernvarmefyn.dk under Over-
vejer du fjernvarme? > Verninge.

Kontakt os
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til 
at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller skrive til 
kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Mange penge at spare 
- Se priseksempler fra Verninge

Et gasopvarmet hus på 95 m², årgang 1993, som 
skal have et fjernvarmestik på 5 meter, kan opnå en 
besparelse på op til 6.600 kroner per år.

Et gasopvarmet hus på 164 m² med 80 m² kælder, 
årgang 1916, som skal have en stikledning til fjern-
varme på 14 meter, kan opnå en besparelse på op til 
8.500 kroner per år.

Et gasopvarmet hus på 255 m², årgang 2007, som 
skal have et fjernvarmestik på 26 meter, kan opnå 
en årlig besparelse på op til 7.200 kroner.

Finansiering
Du kan få tilslutningsafgift, VVS-arbejde og afbry-
delse af gasstik finansieret over varmeregningen 
med 5 % i udbetaling.

Læs mere på www.fjernvarmefyn.dk under Overve-
jer du fjernvarme? > Verninge.

Ønsker du  
fjernvarme?

 - Nu har du  
chancen!
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