
Bestyrelsesmøde åbent for alle d. 2. oktober kl 19.00 – 21.30 i centralrummet på 

Verninge Skole.  

Tilstede fra bestyrelsen: Henriette Albertsen, Kent Jensen, Rasmus Jensen, Henrik Jørgensen, 

Thomas Olesen, Aase Tækker Jensen. 

Afbud: Merethe Jensen.  

Ordstyrer: Henrik 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

- Punkt 2 og punkt 11 tilføjes fremadrettet gældende fra dette møde.  

 

2. Opfølgning på arbejdsopgaver 

- Fra Henrik – der er endnu ikke tilbagemelding på om Tine vil være med i 

ambassadørordningen. 

- Fra Thomas, Rasmus, Kent – vedrørende: ”der skal skrives brev til kommunen 

vedrørende pasningsmuligheder” - vi mangler fortsat et svar på vores bekymringsbrev 

– Rasmus har skrevet kladde – gruppen vil gøre brevet klar, så det kan sendes.  

 

3. Nyt fra Formanden 

- Dato for generalforsamlingen 2018 bliver torsdag den 22/2 kl 19.30 -21.00 (uge 8) – der 

kommer allerede et opslag i Borgernyt til november og også igen til januar, deri vil stå, 

hvem der er på valg. Er der en idé til et oplæg før generalforsamlingen fra 18.30 -19.30, 

så er man velkommen til at komme med det. Rasmus modtager forslag og laver opslag 

på Facebook – eksempel på oplæg kunne være ”ombygning i en teenagers hjerne”. 

- Fællesmøde med foreninger er den 5/10 kl 19.00 -20.30 – Thomas og/eller Kent 

deltager. 

- Assens Kommune inviterer alle bestyrelsesmedlemmer af vores lokalråd samt byrådet 

til møde den 4/11 – ”Hvordan styrker vi arbejdet i lokalrådene?” – Aftalt, at vi giver svar 

til Henrik senest den 3/10.  

- Jakker – størrelser er blevet godkendt og Henrik vil bestille dem.  

 

4. Skriv til Borgernyt og status.  

- Deles ud den sidste weekend i oktober, Borgerforeningen har 1½ side til rådighed – 

min 1 side skal bruges til tak til sponsorer + der kan blive bragt billeder fra ” Verninge 

Open”. Der er solgt 4½ side til annoncer i forbindelse med KV2017. 

 

5. Nyt fra Webmaster 

- Facebook: 38 opslag siden sidste møde, heraf 13 opslag om Verninge Open. 
Nogenlunde jævnt fordelt over perioden. Fra 430 til 456 "synes godt om" -



tilkendegivelser. Film om Showracet er set 20.000 gange på Assens Kommunes 
Facebook side og yderligere 7700 gange på vores Facebook-side, hvoraf de 1700 gange 
er filmen blevet afspillet i mindst 10 sekunder. 4500 personer har set filmen hos os og 
den er i alt blevet vist i 1450 minutter. 

- Annoncering på Facebook: Der er brugt 817,23 kr på annoncering i forbindelse med 
Verninge Open: 

• 200 kr: Promovering af Showrace-film. Førte til 4054 ekstra visninger af opslag og 
2723 ekstra visninger af video. 

• 217,23 kr: Promovering af begivenheden Verninge Open. Førte til 1738 personer, 
som så vores begivenhed på Facebook, men kun 5 som trykket "Deltager" på 
begivenhedssiden. 

• 400 kr: Gen-promovering af filmen og link til programmet. 2721 så opslaget og 101 
klikkede sig videre til vores hjemmeside. 

  
- Verninge.dk: 

Ifølge Google: 
Vi ligger stabilt på ca. 10 unikke brugere, som ser vores hjemmeside om dagen. De 
sidste 10 dage op til Verninge Open dog >20 om dagen med 40/dag den sidste uge, 117 
dagen efter og 73 om mandagen. I alt blev vores hjemmeside vist 974 i den periode (10 
dage). Det svarer til en god måned (tallet er 814 i oktober). 
Ifølge vores webhotel: 
September var en (lav) standardmåned med 3500 besøg, men august peakede med 
8500 besøg, hvilket er det højeste i 3 år og svarer til 2-2,5 måned. Der blev vist 
materiale fra vores hjemmeside 91000 gange i august svarende til 3000 sider om 
dagen! Det er dobbelt så meget som normalt. 

  
Siden sidst: 
- Kalender er opdateret, dog mangler der svar fra VIF. Det skulle være på vej. 
- Forsiden blev ændret i forbindelse med Verninge Open. Snart bliver den ændret igen 

således at vores nyheder får en mere fremtrædende rolle. 
- Alle sider på hjemmesiden (på nær 6 sider) er gennemgået for fejl og opdateret. Et par 

af de sidste skal Rasmus have hjælp til at læse igennem. Eksempel på opdatering: 
Skolens side (på verninge.dk) viser nu automatisk forsiden på skolens egen 
hjemmeside integreret på vores side. 

- Allan Bojsen (hjælper, hvis der er problemer med hjemmesiden) har fået banner på 
hjemmesiden som tak. 

- Rasmus er begyndt arbejdet med at skifte tema på hjemmesiden, hvis det bliver 
aktuelt. 

- Side med "Øvrige fællesskaber" med link til deres Facebook-side er oprettet. Pt. findes 
kun Verninges Løbenisser og Aktive kvinder i Verninge og Omegn. Vi håber, at der 
kommer flere til. Ligger pt. under "Foreninger". 

  

6. Økonomi og indkøb. 

- Status på indkøb. – Landsbyparkens ”Fuglerede” er blevet repareret for 3375 kr, jakker 

skal købes, + der skal købes ind til juletræsarrangement. 

http://verninge.dk/


- Status støtte bidrag – pr 10/9 – er der indsamlet 6650 kr – vi skal gøre opmærksom på 

det med mellemrum fx ved generalforsamling – vi vil gerne have det op på 15000 kr/år. 

- Status sponsorer. Ny annoncør i bladet er Ove Nygaard. 

- Status på økonomi – mange udgifter, men også mange indtægter – blandt andet 6000 

kr i udlejning af telt. Vi skal have taget beslutning om vi også vil leje teltet ud til borgere 

uden for Verninge Sogn.  

7.  Udviklingsplaner og projekter, fokus fra bestyrelsen 

- Status flaggruppe – Pernille, er tovholder – det er en lukket (Facebook-)gruppe, forstået 

på den måde, at man kan anmode om at komme med i gruppen, hvis man ønsker at 

tage aktivt del i gruppen.  

- Nye ideer – ny parkeringsplads ved mejeriet? Kommunen, idrætsforeningen og naboer 

skal i samarbejde stå for at sætte skel og anlægge parkeringsplads. Måske kan 

borgerforeningen på et senere tidspunkt være behjælpelig med evt. udsmykning. 

8. Børn og unge udvalget, fokus fra bestyrelsen 

- Landsbyparken – Fællesbestyrelsen vil oliere gyngen ved opsætning + lave arbejdsdag i 

Landsbyparken. Der er en forælder i Verninge, der godt vil sætte gyngestativ + 

faldunderlag op. Det prioriteres højt, at svævebanen repareres snarest. 

- Evt. og nye ideer - intet. 

9. Fælleskab og aktiviteter, fokus fra bestyrelsen  

- Status Ambassadør-ordningen og tilflyttere – vi vil på Facebook/ Verninge.dk 

tydeliggøre, hvad er det for en måde, vi gør det på og hvor vi får listen med tilflyttere 

fra – det er tilflyttere fra andre kommuner, vi får lister på. Henriette tager på besøg, når 

hun får nye lister, fremover tæller Henriette op til hvert møde, hvor mange, der er 

blevet besøgt. Tilflyttere fra Assens Kommune skal selv give besked om, at de er flyttet 

til Verninge. Rasmus vil gøre opmærksom på det med mellemrum på Verninge.dk. og vi 

gør opmærksom på det i Borgernyt.   

- Jul og nytår i Verninge og andre steder i sognet. Udvalg 3 (Henriette er tovholder) 

planlægger juletræstænding den 25/11 ved kroen.  

- Evt. og nye ideer - intet. 

 

10. Referater fra udvalgsmøder  

Referat fra udvalg 1. d. 2. oktober 
Der blev snakket om mange gode forslag til nye projekter 

• Der ønskes at der arbejdes med bedre sikkerhed i Verninge for cykellister 
• Stisystem i Verninge og omegn med bænke og evt. shelters 

Referent Henrik Jørgensen 

 

Referat fra udvalg 2. 
Der blev snakket om mange gode forslag til nye tiltag 



• Børne dyreskue for børn og barnlige sjæle 
• Opsætning af mindre legeplads på den byggegrund Borgerforeningen ejer på Hindsløkken 
• Tur til Fugleparken 
• Bagedyst for børn 
• RC race for børn og barnlige sjæle 

Referent Henrik Jørgensen 

 

Referat udvalgsmøde i Udvalg 3: Aktiviteter og fællesskaber 2/10-2017 

Deltagere: Louise, Karsten, Henriette og Aase 

Der fortælles om ideen bag udvalget 

Idéer til kommende aktiviteter: 

- Kor (Louise) – Der aftales, at Louise kontakter Rasmus (Web) mhp. et opslag på Facebook 

vedr, om der er interesse for et kor og hvilken genre, der er interesse for. Hvis der er en 

interesse i Verninge og omegn, så vil hun godt forsøge at gå videre med ideen. Visionen er, 

at koret kan underholde ved festlige lejligheder i Verninge. Der kan senere komme et 

indlæg i Borgernyt. Louise vil gerne skrive et indlæg.  

- Juletræstænding (Henriette) -  Der aftales, at Henriette kontakter Rasmus (Web) mhp. et 

opslag på Facebook vedr. flere hænder. Der er stemning for, at arrangementet bliver som 

vanligt den 25/11. 

- Madlavning for mænd i Verninge med opstart i januar– med en egenbetaling pr. gang – 

Pernille laver et oplæg til Rasmus (web) 3 - kan skolekøkkenet lånes? Henriette kontakter 

skolen, om det er muligt.  

- Flere aktiviteter for børn/voksne til sommerfesten – dette tages op på næste udvalgsmøde 

igen. 

 

Referent Aase Tækker 

 

11. Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til næste møde.  

Henrik Jørgensen.  

- Lave opslag om ” nytårskur” 1/1-18 

- Tilbagemelding vedrørende om Tine vil være med i ambassadørordningen. 

- Opslag i Borgernyt til november og til januar vedrørende generalforsamling. 

 

 

 

Thomas Olesen.  



- Skrive brev til kommunen vedrørende pasningsmuligheder – brevet skal gøres klar, så 

det kan sendes.  

- Deltage i fællesmøde med foreninger. 

Rasmus Jensen.  

- Sætte i kalenderen vedrørende juletræstænding den 25/11 

- Lave opslag på Facebook omkring ideer til oplæg før generalforsamling. 

- Tilflyttere fra Assens Kommune skal selv give besked om, at de er flyttet til Verninge. 

Rasmus skal med mellemrum minde om dette på Facebook og der skal være etn fast 

side på Verninge.dk med information til tilflyttere. 

- Skrive brev til kommunen vedrørende pasningsmuligheder – brevet skal gøres klar, så 

det kan sendes.  

Merethe Jensen.  

-  

Aase Tækker Jensen. 

- Skrive referat 

- Spørge Tine/ Mette om der er en evaluering klar fra Verninge Open. Evalueringen skal 

gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Evalueringen sendes på mail til 

bestyrelsesmedlemmerne før mødet. 

Kent Jensen. 

- Får fat i juletræ + sætte juletræ op + lys den 24/11 – han skal have en hjælper 

- Skrive brev til kommunen vedrørende pasningsmuligheder – brevet skal gøres klar, så 

det kan sendes.  

- Deltage i fællesmøde med foreninger. 

Henriette Albertsen. 

- Fortsætte ambassadørordning- fremover tælle op til hvert møde, hvor mange, der er 

blevet besøgt. 

- Være tovholder/planlægge juletræstænding den 25/11 ved kroen.  

 

12. Eventuelt 

Næste møde i 2018.  

Bestyrelsesmøde den 9/1- 2018 2017 kl 19- 21.30 

             Udvalgsmøde den 9/1- 2018 kl 18- 19  

 

Referent Aase Tækker Jensen 


