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Side 2 

Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

ligt i Feb., Maj, Aug. og Nov. 

 

Maj. 2014 

oplag 900 stk. 

Omdeles i Verninge Sogn 

 

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 skole, Børnehave og 

Vuggestue  

samt  

redaktør og udgiver af           

Borgernyt: 

Borgerforeningen  

for Verninge og Omegn.  

Redaktionen påtager sig ikke 

ansvar for holdninger i artikler-

nes indhold. 

 

Forside foto af Lasse Skov 

Har du/I forslag til emner som 

ønskes med I bladet, eller har I 

andre ting, som vedrører Borger-

nyt, skal al henvendelse rettes til 

info@verninge.dk   

 

Salg af annoncer er en vigtig 

del, for at udgive dette blad.  

Vi håber derfor I vil støtte vores 

annoncører. 

Med venlig hilsen  

Alle aktører i 

Borgernyt  

Indhold 

Sankt Hans Fælles spisning og bål.…….……………...………………………..side 4 

Nyt fra Verninge Forsamlingshus………………………….................................side 5 

Nyt fra VIF………………………....………………………………………........side 6 

Nyt fra VIF……………………....……...………..……………………………...side 7 

Nyt fra Verninge Husflid…………. ............………….….…….………………..side 8 

Nyt fra Verninge Husflid……………...…………………………………...…….side 9 

Nyt fra Gymnastikforeningen Verninge………...…………..………………….side 10 

Nyt fra Gymnastikforeningen Verninge……..………………………………....side 11 

Nyt fra Spejderne……….………………………...…………………….…..…..side 12 

Nyt fra Verninge skole, Børnehave og vuggestue.……...………………….......side 13 

Nyt fra Borgerforeningen…………………………………………………..…..side 14 

Nyt fra Borgerforeningen…………………………………………………....…side 15 

Motionsdagen 2014………...………………………………………...………...side 16 

  

Har du/I et indlæg til næste blad i august 2014, kontakt info@verninge.dk  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Hjørnet af Odensevej og 

Hindsløkken 

Hjertestarter i  

Verninge 

Ring 1-1-2 

 

 

 

Ved Skolen indgang fra 

Fuglekildevej 
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Anbefaler vores bank,  

Fynske Bank 
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Sankt Hans i Verninge                                 

 

 

 

Sankt Hans i Verninge 

Nyt Nyt Nyt 

 
Den 23. juni 2014 

Sankt Hans fællesspisning i Verninge forsamlingshus kl. 17.30 til 19.30 

Menu : skinke, flødekartofler , flutes og salat, samt pølsehorn 

Dessert: en surprice  

Voksne : 70 kr. 

Børn 4-13 år : 35 kr. 

Under 4 år : gratis 

Antal pladser 150. 

Tilmelding 4 dage før arrangementet til : Bente Sørensen 26393233 el. bente@verningeforsamlingshus.dk 

 

 

 

 

 

Bålet tændes kl. 20.00 på sporten med plads til alle ! 

I afslappet stemning tændes bålet og der vil være mulighed for at købe kaffe og kage, Øl og Vand mv. 

Alle foreningerne i Verninge  

ønsker alle en god Sankt Hans aften og håber I vil bakke op om dette nye tiltag. 
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Verninge forsamlingshus                                                  Af Bjørn Møller 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

 

 

Fællesspisning 

 

Torsdag den 22 maj 2014 kl. 17.30 til 20.00 

Lasagne med blandet salat, brød 

Muffins, kaffe/te 

 

Voksne 70 kr. Børn 4-13 år. 35 kr. under 4 år. Gratis 

 

Tilmelding senest 4 dage før til Bente Sørensen 

Tlf. 26 39 32 33 eller: bente@verningeforsamlingshus.dk 

Forsamlingshuset afholdt tirsdag den 25. marts generalforsamling, hvor der deltog 34 medlemmer. 

En god aften hvor mange emner blev vendt, og 2 nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen trods ovenstående billede . 

 Velkommen til jer og tak fordi I har lyst til at give en tørn. 

 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen: 

 

Forsamlingshuset har igen søgt en pulje ved 

Assens Kommune “Puljen til samlingssteder”  

Der håber  bestyrelsen at vi får støtte til repa-

ration af taget over toiletter og garderobe, 

samt nyt loft og loftbelysning i garderoben. 

 

Carsten 

Carsten Hønborg  

Peder Enggaard  

Margit Frederiksen  

Henning Møller Hansen  

Bjørn Møller  

Karsten Juhl Jensen 

Hanne Højgaard 

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk
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Herre senior i medvind! 

Endelig, endelig lykkes det at komme et skridt op. Verninges hr. serie 5 er rykket op i serie 4. Efter en årrække i Fyns lave-

ste række, lykkedes cheftræner Christoffer Hansen at få sine tropper et trin op af trappen.  

Stort tillykke og må I få mere medvind i 2014. 

Verninge Idrætsforening                                 af Claus Hjortshøj 

Er vi i gang ??? ja da 

Der er blevet valgt en ny bestyrelse i VIF bestående af  7  

medlemmer, Susanne, Anders, Louise, Benjamin,  Jens, Ras-

mus og Claus og hvad betyder det så rent formelt hvem er 

hvad ?. 

der skal være en formand, næstformand osv.  vi  har hver 

især vores titel vores budskab er at vi løfter i flok. Det er rig-

tig vigtigt synes vi. Det betyder at vi kan træde til når titel 

indehaveren ikke er til stede.   

 Vi bruger tid på at støtte hinanden så alle får lidt indsigt i de 

forskellige opgaver. Der kommer også nogle nye ting eller 

nye tiltag og sådan er det når der kommer nye mennesker til. 

Det vigtigt at vi værner om forenings livet i Verninge, vi 

skriver 2014 og alle har travlt med job og familie og  sådan 

skal det også være. Vi gør hvad vi kan og jeg er glad for det 

lykkedes  at få en bestyrelse igen.    

Som sagt er der en masse nye folk i VIF, ideer og andet godt 

bliver vendt , nye beslutninger tages og vores første fælles 

beslutning er at vi ikke holder sommerfest i  3 dage. 

Det vi så gør er at vi den 21 juni holder afslutning for alle 

ungdomshold som  i øvrigt spiller hjemme den dag så vi rig-

tig kan hygge os, se noget bold.  

Her er hele byen hjertelig velkommen til at komme at hep-

pe/hilse på vores fantastiske børn, trænere og  folk fra besty-

relsen, det bliver en kanon dag, kampene starter kl. 10. E 

Efterfølgende vil vi  grille og spise i selvsagt dejligt vejr der 

kommer mere info når vi kommer tættere på. 

Hvad så med Sankt Hans? … fælles spisning i vores fantasti-

ske forsamlingshus fra 17.30 til 19.30 husk der er kun plads 

til 150 så der skal handles hurtigt.  

Efter noget godt at spise, kan man gå ned på sportspladsen 

for at se bålet blive tændt kl. 20. selve sportspladsen åbner 

kl. 19. 

 Støtteforeningen i  VIF holder åbent med et fantastisk ud-

valg af drikke vare, pølser og guf  Fra kl. 19. 

Er det en god ide at droppe sommer festen ? det svar kan vi 

ikke give men fokus er på vores hold i Verninge IF  og der 

vil løbende komme tiltag som vil gøre noget socialt for folk i 

og omkring klubben, man kan sige at hvis man lodret uenig i 

vores beslutning så må  man da gerne sige det til os, vi har 

truffet en fælles beslutning at sådan gør vi lige nu og mulig-

hederne er mange hvis bare man har energien og folkene til 

at hjælpe sig, ligesom vi havde til Øens Holdstævnet for 

U11-12 piger som jeg også kommer ind på.  

Bestyrelse : 

Jens Andreasen 

Speciale : Dart & fyrværkeri 

 

Louise Jensen 

Speciale : sponsor 

 

Benjamin Hagen 

Speciale : bestyrelses arbejde 

Susanne Kristiansen 

Speciale : økonomi/ senior 

 

Rasmus  Allen: 

Speciale : Bestyrelses arbejde 

 

Anders Breum 

Speciale : formand og bestyrelses arb. 

 

Claus Hjortshøj 

Speciale : næstformand/ ungdom 

 

 

Kontakt oplysninger findes på : 

www.verningeif.dk 
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Verninge Idrætsforening                                 af Claus Hjortshøj 

Øens hold stævne hvad er det ? 

Det er et sammenarbejde med OB og Fynske klubber som 

afholder et stævne over en weekend. Man kan også kalde det 

for en mini turnering, det er bare kun som træning og resulta-

terne tæller ikke. De spiller en masse kampe og alle kampe 

sluttes af med straffe spark så får alle spillere muligheden for 

at score, selv målmændene det er et hit blandt børnene. 

Vi havde fornøjelsen af piger U11-12. 

Vi har en kanon støtte her i Claus Hønborg  som er kontakt 

person til Øens hold, han sørger for alt det administrative til 

sådan et stævne og der er rigeligt. 

 Så begynder vi at fordele opgaver, som at skaffe dommere,  

aften underholdning, kagebagere,  bane klargøring, køkken-

hjælp, rengøringshjælp ja der er en del som vi pusler med til 

sådan et stævne.  Vi sender lige en tak rundt her også. Det er 

altid farligt at fremhæve nogen frem for andre men der  er 

lige et par stykker som får et ekstra skulderklap, godt gået og 

tak : Bruno, Troels, MARKUSSENS HOTEL og Jakob 

Kristensen ”Brems”  sidst nævnte, som har dømt en masse 

kampe  og fået en masse ROS for sin indsats,  jeg kan sige så  

 

meget at der ligger måske en FIFA dommer i maven på Jakob 

og får han lysten til dommer kort så kommer han til mig, så 

løser vi det.  

 Det var en af de hårde weekender men den har også været 

kanon sjov, masser af bold, hygge, snak, oplevelser, kom-

mentarer og ideer til træning og uden jer der har hjulpet os 

med dette havde det ikke været muligt at gøre det TAK fra 

Verninge IF for indsatsen.  

Det er ikke noget vi gør kun for sjov, der er faktisk en indtje-

ning til Verninge IF på sådanne stævner som kommer klub-

bens medlemmer til gavn på den eller anden måde. 

Der kommer flere af slagsen, måske allerede til efteråret, så 

bare rolig, alle kan få muligheden for at have det sjovt. 

Neden under her er der et udpluk af udtalelser fra deltagende 

klubber, fedt synes jeg. 

 

Hej Claus 

Tak for et godt stævne. Vi synes at stævnet blev afviklet rigtig godt. En stor 

ros til dommerne som gjorde det rigtigt godt.  

Et stort plus var straffesparkskonkurrencen.  Hvis man havde tabt en kamp 

havde man mulighed for at få revanche i straffe, og det oplevede vi som træne-

re havde den effekt at , pigerne gik fra kampen med godt humør uanset resul-

tatet. Såfremt i afvikler sådan et stævne igen  deltager vi gerne. 

 

Med venlig hilsen 

Brylle Boldklub 

Peter Skytte  

Hej 

 

Hold da op et arrangement af et lækkert stævne, vi er fuldt ud tilfreds, og der 

er intet at sætte en finger på, hverken på banerne, eller på skolen med spisning, 

vi har været på 2 af jeres stævner og dette er klart det bedste, vi vil helt sikkert 

komme igen ;)  

Mvh Futte træner/forældre fra HOGG 

 

 

Fodbold: 

- Ungdom        kr. 300,- pr. halvsæson 

Søskende rabat  kr. 100,- 

- Seniorer        kr. 500,- pr. halvsæson 

- De gamle      kr. 1000,- årlig 

DART: 

- Seniorer        kr. 400,- pr. halvsæson 

-Badminton: 

- Hallen           kr. 1600,- pr. bane for en sæson 

- Skolen          kr. 275,- pr spiller for en sæson    

Kontingent satser 2014               Af Claus Hjortshøj 
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Verninge Husflid              af  Anette Rasmussen 

Kreative dage på Lilleskov Teglværk 2014  

Uge 29 

 

Kurser for børn og voksne. 

 

Birkebark 

Filtning for børn og voksne 

Gummi 

Keramik/Raku 

Knivmageri i ben og horn 

Lystfiskeri 

Malekursus 

Papirmageri 

Pileflet 

Plantefarvning 

Smedning 

Smykkeværksted 

Stenhugning i Granit 

Tegneværksted 

Trædrejning 

 

 

Undervisning hver dag fra 10.00-15.00. 

 

Deltager betaling:  

Voksne 900 kr. 

Børn indtil 18 år 450 kr. 

 

Tilmelding via vores hjemmeside.  

Filte Caféen i Assens 

Filtning foregår på Granly aktivitets center, odensevej i Assens.  

Hver Tirsdag kl 18.00—22.00  

Ring og hør nærmere, Ragnhild Hansen -  2680 5419  

Besøg vores Facebook side og like os !  

Filtekursus på Verninge skole 

Januar 2014 
Økodagen på Verninge-

lund  
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Verninge  Husflid                           af Anette Rasmussen 

Matrikkel 

Verninge husflid ejer en matrikel i Vernin-

ge, stor er den ikke, men den er der, nærme-

re beliggende Fuglekildevej ved sportsplad-

sen.  

En rød træbarak fra krigens tid. Førhen var 

det her pigerne og karlene gik til husflid, og 

lavede de nødvendige ting til dagligdagen. 

I nyere tid har den blandt andet været 

brugt, da Verninge husflid havde besøg af 

kvinder fra Nicaragua, der vævede foran 

bygningen.  

Idag bruges den fortrinsvis til opbevaring. 

Verninge husflid har eksisteret siden 1891. 

 

Foredrag– og debataften med kunstneren 

Alfio Bonanno 

 

Han viste billeder fra nogle af sine landart-

projekter rundt om i verden, og fortalte 

hvordan de var blevet til. 

Der blev sat fokus på brylles eget landart 

projekt, skulpturskoven ved skolen, som 

skal laves i samarbejde med skolen, Ver-

ninge Husflid samt skolens elever i deres 

emneuge. 

Alfio Bonanno vil være katalysator for pro-

jektet, med sine mange års erfaring. 

Café aftener 

Vi har afholdt Café aftener, i 

Brylle, nærmere betegnet To-

bovej 45, hvor vi låner skolens 

gamle SFO. 

Vi laver forskelligt håndarbej-

de, som vi har med hjemmefra. 

Vi har haft en tema aften om 

broderi ved tekstil formidlere, 

Sasia Ingvartsen. 

Træ dreje værkstedet er også 

åbent, hvor man frit kan benyt-

te drejebænkene, og afprøve sin 

kunnen. 

Vi har afholdt 7 aftener i for-

året, og sluttede d. 9 April. Alle 

aftener fra kl. 19.00 – 21.30. 

Vi starter igen d. 24 September 

Det koster 10 kr for kaffe/the   

Kurser kan ses  på vores hjemmeside: www.verninge.husflid.dk 
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Billeder fra en fantastisk afslutning 2014       af  Rikke Jørgensen 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

 
Verninge Blomstercenter 
Hesselhoved 4 

5690 Tommerup 

TLF: 6475 1813 / 6475 1815  

 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-17 

Lørdag kl. 9-13 

Alle helligedage 9-13 

Morsdag 7-15 
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Sidste nyt fra bestyrelsen        af  Rikke Jørgensen 

Gymnastikopvisning                              af  Rikke Jørgensen 

Tak er kun et fattigt ord. -Og dog så vigtigt at få sagt.  
Lørdag den 29. Marts holdt Gymnastikforeningen sin årlige 

afslutning, som traditionen tro indebar en masse flotte opvis-

ninger med både dans, gymnastik og spring. Der er rigtig 

mange mennesker, der på sådan en dag yder et kæmpe stykke 

arbejde for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Det er 

vanskeligt for os at nå hele vejen rundt på sådan en dag, hvor 

vi alle har mange opgaver, så vi beklager meget at vi ikke har 

nævnt alle på dagen. Dette er vi i bestyrelsen meget kede af, 

da vi værdsætter alle former for hjælp og bidrag til sådan en 

dag.  

Så her skal lyde en kæmpe tak til alle jer der bruger mange 

timer på at hente og bringe redskaber fra Verninge skole, til 

jer der bager de alle de flotte kager til det traditionsrige kage-

bord, jer der møder flere timer før opvisningen og pynter så 

fint op og jer der rydder op og passer køkkenet hele dagen. 

Det er rigtig dejligt med så flot en opbakning både bagved og 

foran kulisserne. Her tænker vi også på alle folkedansere, 

gymnaster og tilskuere.  

Vi håber hermed vi er nået hele vejen rundt.  

Mange hilsner fra  

 Bestyrelsen for Gymnastikforeningen Verninge. 

Vi ser nu tilbage på en sæson fyldt med mange varme og gla-

de timer i Gymnastiksalen og i forsamlingshuset. Vi sluttede 

af med en flot opvisning i Tommerup. De voksne og et enkelt 

barn, har haft lidt svært ved at gå så tidligt på sommerferie, så 

både Bold, Herrer, Zumba og CrossGym har fortsat lige indtil 

nu.  

  

Fra den 24. til den 27. Juli er der Familielandsstævne i Folke-

dans. Det afholdes på Verninge skole, og er med 150 deltage-

re fra hele landet. De overnatter på bedste campingmaner på 

boldbanen ved skolen. Alle der har lyst til at mærke den gla-

de stemning ved dans og musik, er velkomne til at kikke ned 

fredag den 25. Juli fra kl. 20.00 til 20.30, hvor der er Spille-

mændskoncert med børn og forældre. Lørdag den 26. Juli, er 

man også velkommen fra kl. 20.15 til kl. 20.45. Der vil børn 

og forældre give opvisning. Kontaktperson til dette arrange-

ment er: Hanne Jørgensen, mail@verningelund.dk 

  

Vi ser frem til den nye sæson, med mange varme og sjove 

timer med jer og/eller jeres børn. De fleste hold fortsætter 

som i denne sæson, men der er også nye ting på tegnebrættet. 

Parkour og Tabata vinder frem i hele landet og det skal vi 

selvfølgelig ikke stå tilbage for. Glæd jer til næste nr af Bor-

gernyt, hvor der kommer nærmere Info om sæsonplan for 

2014/15. Foreningen kan altid kontaktes hvis man har spm, 

forslag eller går med en drøm om at hjælpe på et hold.  

Skriv gerne til: gym@verninge.dk 

  

Rigtig god sommer til alle.  

Vi ses til sæson 2014/15.  

Hilsen Bestyrelsen  

Gymnastikforeningen Verninge 



Side 12 

Nyt fra Spejderne                                          Af Vivi Høstrup 

Spejderne byder velkommen til 0 klasser : 

Efter påskeferien byder vi velkommen til de kommende 0 klasse, som er gamle nok til 

 At blive bævere.  Man er velkommen til at møde op i spejderhytten Solevadvej 3, 

 På tirsdage fra kl. 17.00-18.45 så kan man prøve at være spejder. 

Se mere på www.Verningespejderne.dk  

 

 

 

 

 

 

Familie spejd…..! på følgende datoer: 

 11 maj- 1 juni – 15 juni- 17 august 

Alle dage er fra 10.00 til 12.00 

På adressen Frederikslundhytten Solevadvej 3 5690 

Tommerup Frankfri 

Kontakt evt.  

Sjovt friluftsliv for familier med små børn   

  

 

Støt spejderne med et OK Ben-

zinkort. 
Dine fordele med OK Benzinkort 
1. Altid adgang til billig benzin og diesel 

2. Få point på dit Coop-kort, når du tanker 

3. Vælg selv din pinkode 

4. Støt din sportsklub, hver gang du tanker 

Du støtter din lokale klub eller forening 

6. Du betaler ikke ekstra 

7. Vi støtter med 6 øre pr. liter benzin eller diesel 

Ekstrabonus til klubben, når du har tanket 500 liter

Støt Verningespejderne 
brug kode 560234 og følgende link: 

http://www.ok.dk/ 

Tak for opbakningen til avisindsamlingerne gennem de sidste 25 år. 

Sidste avisindsamling var D. 8 marts, hvor der blev grillet skumfiduser med tudekiks til afslutning, for at markerer at vi er 

rigtig kede af at vi ikke kan fortsætte, og nu skal ud at lede efter penge til at uddanne patruljeledere, assistenter og ledere. 

Men endnu en gang tak for den store opbakning i Verninge området. 

http://www.Verningespejderne.dk
http://www.ok.dk/privat/bilen/benzin-og-diesel/benzinkort
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Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue                          Af Søren Storm 

I den seneste periode har vi: 

- Arbejdet med den kommende skolereform pr. 1.8.14 

- Oprettet en mediepatrulje, hvor børn underviser andre børn 

og de voksne i brug af apps til iPad. 

- Haft påskesjov i SFO Krudthuset 

- Været på koloni ved Strib med SFO Krudthuset 

- Afholdt valg til Fællesbestyrelsen pr 1.8.14 

 

Gymnastiksalen er renoveret 

Endelig kan vi med et stort smil sige, at gymnastiksalen er 

renoveret. Samtidig har gymnastikforeningen og skolen fun-

det midler til et højtaleranlæg. Det er vi meget glade for. 

 

Børnehavebørn besøger skolen hver dag 

Fra 1. marts startede vi op med at de kommende skolebørn 

fra Lilla stue besøgte skolen. Det gør de om formiddagen, 

hvor de har deres eget lokale. Vi er meget spændte på, hvad 

det kan gøre ved børnene fra Lilla stue, som starter i skole 

efter sommerferien. Skolen er i den grad et sted, som børne-

ne kender og føler sig trygge i.  

 

 

Fra Verninge til Sierra Leone 

Hele landsbyordningen har arbejdet med emnet ”Hele verden 

i skole”, som handler om at alle børn har ret til uddannelse. 

Vi arbejdede med landet Sierra Leone med fokus på børnene 

i landet. Vi lavede legetøj, skole, musik og mad. Her opleve-

de børnene også besøg af afrikansk trommeslager, besøg af 

Læsekaravanen. Læsekaravanen udvalgte 50 danske skoler, 

som de ville komme til. Og her var Verninge Landsbyord-

ning blevet udvalgt. Vi sluttede det af med en velbesøgt kaf-

fedag/åbent hus i hele landsbyordningen. 

 

I den kommende periode vil vi: 

- Arbejde med at jeres børn bliver endnu dygtigere og trives 

- Indbyde alle forældre til skolebørn til et infomøde om Ver-

ninge Skole og den kommende skolereform — hvilken betyd-

ning har det for mit barn? Mødet afholdes den 3. juni kl 

19.00 

- Afholde årsfest på skolen den 22. maj 

- Arbejde videre med arbejdet omkring den kommende sko-

lereform 

- Afholde informøde for kommende forældre til 0. klasse den 

16. juni kl 18-19 

 

   Venlig hilsen Søren Storm 

   

 

 

 

Bidrag til fællesskabet 
 

Betalt dit medlemskab  
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Foto fra Økodagen på Verningelund     Af Lasse Skov og  Henrik Jørgensen 

Fjernvarme igen       

Hvornår kommer der fjernvarme ? 

Ja det er et godt spørgsmål. Men vi har indsamlet en del til-

kendegivelser på interesse i fjernvarme og vi kan ikke som 

borgerforeningen bestemme at der skal fjernvarme til Vernin-

ge og omegn. Vi er i tæt dialog med Fjernvarme Fyn og af-

venter mere fra deres side. I sidste Borgernyt  var der en udta-

les fra Distributionschef Jakob Storm Rasmussen og den har 

vi valgt at sætte i en gang til.  

Med venlig hilsen 

Benjamin Hagen og Henrik Jørgensen 

 

Fjernvarme Fyn A/S arbejder stadig på at udbrede fjernvar-

men til mange områder herunder også til Brylle. 

Hvor Assens Kommune allerede har godkendt vores projekt-

forslag.  

Den allersidste dag inden udløb af klagefristen har Naturgas 

Fyn imidlertid valgt at klage over afgørelsen til Energiklage-

nævnet. 

Det samme har de gjort mht. et fjernvarmeprojekt i 

Glamsbjerg/Hårby. 

Fjernvarme Fyn A/S er overbevist om at Naturgas Fyn ikke 

får ret i klagen ved Energiklagenævnet.  

Beregningsforudsætningerne er de samme, som ved vores 

projekt til Holmstrup, hvor de tabte. (se link) 

http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmeforsyning/2013_1021-

13-46.pdf 

Interessen for fjernvarmeforsyning til Brylle har været god, 

men vi mangler stadig at få nogle tilmeldinger, for at vi kan 

tilbyde fjernvarme til Brylle 

i 2015. Dette sammenholdt med klagen til Energiklagenævnet 

gør at vi har forlænget tilmeldingsperioden frem til d. 1. ok-

tober 2014. 

Det svarer også til den forventede sagsbehandlingstid ved 

Energiklagenævnet. Og før der foreligger en afgørelse i den-

ne sag kan vi ikke umiddelbart 

igangsætte yderligere aktiviteter i bl.a. Verninge.  

Med venlig hilsen 

 

Jakob Storm Rasmussen 
Distributionschef 

Indkøbs- og Logistikchef  

 

https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=z5xiO0jJb0ufT6v6pX6oSN2tiPcg7tAIQ7Jd9spFbYzoXZGfiDWRa_msxkGUks8Gc7EhQ9_PEC8.&URL=http%3a%2f%2fsoeg.ekn.dk%2fAfgorelser%2fA-varmeforsyning%2f2013_1021-13-46.pdf
https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=z5xiO0jJb0ufT6v6pX6oSN2tiPcg7tAIQ7Jd9spFbYzoXZGfiDWRa_msxkGUks8Gc7EhQ9_PEC8.&URL=http%3a%2f%2fsoeg.ekn.dk%2fAfgorelser%2fA-varmeforsyning%2f2013_1021-13-46.pdf
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Hvad laver de i Borgerforeningen bestyrelse, drikke kaffe eller?           Af Henrik 

Svar; Ja det gør 6 personer ud af 7, så det er rigtig nok.  

Spørgsmål; ud over at drikke kaffe, har I planer for 2014 ? 

 P-vagter til Økodag på Verningelund. Vi mener selv at 

vi klarede opgaven flot og håber vi igen får muligheden 

til næste år.  

 Energidag, vi har sammen med Assens Kommune lige 

afholdt en energidag i Verninge. Her kunne husejere få 

mulighed for, at blive klogere på efterisolering og ener-

giforbedringer. Desværre var der ikke den store tilslut-

ning, med de der tilmeldte sig, fik en god dag og rig på 

informationer om emnet. 

 Byportene, Vi vil i år, arbejde hårdt for at Assens 

Kommune gør noget ved Byportene, som er i ringe 

stand.  

 Hastigheden i gennem Verninge, er alt for hurtig og vi 

er derfor i dialog om fartdæmning. Ligeledes forsøger 

vi at få indflydelse på trafiksikkerheden ved krydset 

ved Assensvejen og Fuglekildevej. 

 Byggegrunde, vi har kontakt til flere aktører vedr. nye 

byggegrunde i Verninge. Verninge er ikke blot et sted 

at bo, men et godt sted at leve ! og det vil vi give flere 

mulighed for at opleve dette.   

 Fjernvarme, vi arbejder forsat på at få dette til Vernin-

ge. 

 Fællesmøder med de andre foreninger, er noget vi del-

tager i 4 gange om året. Fællesskab er vigtigt for byen 

 Flagstænger, bliver flittigt opsat, af en gruppe under 

ledelse af Benjamin. Der flages på de alm  flagdage, 

Økodag, konfirmation, Motionsdag og andre lejlighe-

der.  

 Motionsdag, vi vil igen komme med en Motionsdag 

den sidste lørdag i august og vi håber at mange vil bak-

ke op. Det plejer at være solskin og glade ansigter at se, 

 Ambassadør, Vi har sagt ja til at være ambassadør for 

nye borgere i Verninge og Omegn. Vi er sammen med 

Assens Kommune ved at udfærdige en pjece for områ-

det, som skal ligge ved bla. Ejendomshandlere. Vi vil 

en gang om måneden, få en liste med nye tilflytter. Vi 

vil aflægge et besøg, for at byde velkommen og svare 

på de spørgsmål de måtte stille. 

 Facebook er en forsat vigtig digital informationskilde 

for Borgerforeningen. Vi er nu 3 fra Bestyrelsen, der 

komme med  opslag og svare på evt. spørgsmål. 

 Verninge.dk er lavet som en Nyhedsportal for Vernin-

ge og Omegn. Mange foreninger har materiale på den-

ne side og kalenderen bliver brugt flittigt. Nyhedsbreve 

bliver udsendt, når der er ændringer eller nyheder vi 

mener I bør vide. Vi opfordre jer derfor til tilmelde jer 

nyhedsbrev fra verninge.dk. 

 Vi har en landsbypark, som skal forblive i god stand. 

Borgerforeningen er forpligtige til at vedligeholde lege-

redskaberne og bede, buske og træer, som vi har opsat. 

Vi vil snarest afholde arbejdsdag til dette formål og 

håber på hjælp her til. 

 Nye Medlemmer er forsat i vækst, men vi har lidt pro-

blemer med at få medlemmerne til at huske at forny  

deres medlemskab for 2014. Pt. har vi ca. 50 medlem-

mer der har glemt at betale for 2014. Vi tror det er en 

forglemmelse og ikke et udtryk for de ikke ønsker at 

støtte.  

 Det er det vi vil arbejde med i 2014 og hvad der kom-

mer ! 

  

 Med venlig hilsen Bestyrelsen 

  

 

 

 

 Formand Henrik Jørgensen 

 Næstformand Thomas Olsen 

 Kasser Merethe Jensen 

 Sekretær Henriette Albersen 

 Medlem Benjamin Hagen 

 Medlem Bjørn Møller 

 Medlem Michael Cederskjold ( Pt Fraværene) 

 Medlem Claus Olsen (indtrådt i stedet for Michael) 

  

Hvad støtter du ? Støtter du dig selv ? 

Vi har ikke indtægter fra kontingenter på sport, idræt 

eller indtægter ved udlejning mv.  Vores primære ind-

tægtskilde er jeres betalinger for medlemskab af Bor-

gerforeningen for Verninge og Omegn. 

Medlemskab er pr. kalen-

der år. 

Husstand kr. 150,- 

Enkelt medlem kr. 75,- 

 

 

Fynske Bank Reg. 6851 

kto. 179754 

Eller kontant til  

kassereren 

Merethe Jensen  

Sydmarksvej 33 
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Motionsdagen i august                                                              Af  Henrik Jørgensen 

Program for Motionsdagen 30. august 2014 
 Kl. 11.30– 12.30 Ind tjek og registrering, kr. 25 pr. deltager -tilmelding på dagen eller se verninge.dk 

 Kl. 12.30 –12.45 Velkomsttale ved: Borgmester Søren Steen Andersen 

 Kl. 12.45– 13.00  Fælles opvarmning  

 Kl. 13.15   Deltagere på cykel sendes af sted først, herefter alle andre. 

 Kl. 13.15   Parken åbner med boder. Salg af kaffe/kage, øl/vand, pølser/burger, hoppeborg, vandglide 

   bane mv.            

   Bord/bænke vil være opsat i Landsbyparken og legeredskaberne er klar til benyttelse. 

 Kl. 17.00   Borgerforeningen takker for i år. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

En solrig sensommerdag  

I 2012 lød startskuddet til vores første motionsdag.  Sidste år blev den ændre til en sponsor-motionsdag. Alle kunne deltage, 

med og uden sponsorer. Der blev samlet ca. kr. 50.000,- i til Verninge Kontoen. Konkret skulle kontoen støtte opsætning af 

2 stk. hjertestarter i Verninge.  

Motionsdag 2014: Alle kan deltage, ved at betale et gebyr på 25,- pr deltager.  

I parken er der igen boder fra foreninger i Verninge og virksomheder der støtter Borgerforeningen.  

Sammen med de andre foreninger vil vi gøre alt, for at gøre denne dag til endnu en god Motionsdag. 

 

Endelig program for dagen kommer i næste Borgernyt i august.   


