
Bestyrelsesmøde åbent for alle d. 9. januar kl 19.00 – 21.30 i centralrummet på 

Verninge Skole.  
Til stede fra bestyrelsen: Henriette Albertsen, Kent Jensen, Rasmus Jensen, Henrik Jørgensen, 

Thomas Olesen, Aase Tækker Jensen, Merethe Jensen. 

Afbud: Ingen 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt 

2. Nyt fra Formanden 

• Skriv til Borgernyt og status på bladet 2018                                                                                

– Henrik har aftalt med Søren Søgaard, at Borgernyt grundet pladsproblemer bliver 

udvidet til 24 sider i 2018 gældende fra april bladet. Dette er meddelt annoncørerne. 

Der er lavet faktura og girokort på det samme beløb, som de plejer – de kan så vælge at 

indgå en anden aftale + få reklame på Verninge.dk. Det vil give os mulighed for at 

generere større overskud. Samtidig er det vigtigt, at vores værdigrundlag om at bringe 

godt lokalstof videreføres. Vi håber på, at bladet bliver fyldt og fortsætter med at 

udgive Borgernyt, da det under alle omstændigheder giver overskud.  

I februar bladet har borgerforeningen tre sider + en side med sommerfest – stafetten er 

sendt videre. Idé til maj-bladet: Thomas forespørger Brylle lokalhistorisk arkiv, om de 

vil lave et skriv om Verninge. 

• Dato for møder med Assens kommunes politikere                                                                   

– mødet skal planlægges mellem 1/3- 15/6. Vi foreslår en af følgende datoer: den 22/3 

– den 19/4 – den 17/5.   

• Lokalpuljen – vi har ikke søgt penge i lokalsamfunds puljen for 2018, da vi ikke har et 

konkret egnet projekt 

• Mails fra Steen Søgaard 

- der er ansat ny kommunikationsmedarbejder Lizette, som arbejder under Steen 

Søgaard. Vi kan samarbejde med hende vedrørende stof omkring Verninge.                      

– der kan søges puljemidler i to forskellige renoverings puljer. Henrik og Rasmus 

undersøger, hvordan den menige borger kan ansøge og hvordan vi kan gøre 

opmærksom på det på Facebook.  

• Henrik har i efteråret været i dialog med konsulent angående søgning af midler til 

udvikling af landsbyer. Udvalg 1 kan via konsulenten søge midler til byforskønnelse 

• Henrik udskød i 2017 beslutningen om at købe jakker – fordi det på daværende 

tidspunkt var svært at se, hvor mange penge borgerforeningen havde, da 

landsbyparken kostede en del. 

• Henrik har forslag om indkøb af kaffemaskine/elkoger+ kaffe-/te-kander. Dette 

vedtages og Henrik vil stå for indkøb. Disse skal bruges til møder og arrangementer, 

som Borgerforeningen afholder. 



• Dato for fællesmøde med de andre foreninger er den 25/1. Henrik + Aase + Thomas 

eller Kent deltager.   

  

3. Nyt fra Webmaster 

• Verninge.dk  
-   Siden blev desværre lagt ned mellem jul og nytår grundet en automatisk Wordpress-
opdatering. Den er oppe at køre igen, men uden en del billeder. Disse skal lægges ud på ny. 
Rasmus har pt. kun nået at sætte vores forside op igen.  
Der er gratis opgradering af vores webhotel, som gør gendannelsen af billeder lettere, så det 
bliver oprettet. Opgraderingen gælder for hele den periode, som vi har forudbetalt, så 
spørgsmålet er, om vi skal købe. Det blev besluttet at forudbetale de næste 5 år. 

  
Rasmus har endelig fået et pålideligt statistik-værktøj op at køre med månedsoversigter, men 
arbejder på adgang til den detaljerede statistik: 
I november: 355 visninger, gennemsnit 5 unikke besøg om dagen 
I december: 626 visninger, gennemsnit 10 unikke besøg om dagen 
 

                    Siden sidst: 
-          Forsiden er blevet ændret for at fremhæve vores Kickstart arrangement. 
 

• Facebook  
- 34 opslag siden sidste møde. December var lidt stille. Fra 456 til 472 "synes godt om" -
tilkendegivelser. Rasmus har lavet en lille julefilm fra Kastanievej efter aftale med 
Flemming. Den er blevet set 3200 gange. Generelt peaker interessen for vores side, når 
der uploades film. 
 

 

4. Økonomi og indkøb. 

• Status økonomi 2017 (se bilag vedrørende økonomi)                                                                                                                     

- der er orienteret om dette. Der har været øgede indtægter i forhold til 2016, men 

også øgede udgifter – dog i alt ca 20.000 kr i overskud.  

Eksempler på indtægter: vi har fået ca. 8225 kr i støtteindtægter fra borgerne. Vi kan 

evt. i Borgernyt foreslå at støttebeløbet kan være 150 kr pr husstand. Udleje af telt har 

også givet indtægter.  

Eksempler på udgifter: 2500 kr i medlemskab, hvor vi sammen med fynske 

idrætsklubbers fællesskaber kan låne det store telt, beløb til udvalgene, indkøbt gaver 

til 40 års jubilæum for folkedansere/ gymnastikforeningen for i alt 1000 kr, 

kontorartikler, tøj.  

• Foreløbigt budget 2018                                                                                                                  

– er ikke lavet endnu.  

Idéer: der skal ikke afsættes flere penge til udvalgene, der afsættes penge til 

sensommerfesten+ musik, der er udgifter til hjertestartere, til eventuelt et shelter, til 

tøj/ jakker til bestyrelsen + flaggruppen.  

 



5.  Udviklingsplaner og projekter, fokus fra bestyrelsen 

• Henvendelse fra Assens Kommune om stisystem i Verninge Mose – kan bruges af alle 

borgere og også af skole/børnehave. Borgerforeningen kan eventuelt være med til at 

opstille shelter + bålsted (udvalg 1) 

• Bedre Sundhed i Verninge d. 11. januar – 19 deltagere p.t. Aase står for indkøb af 

drikkevarer (vand, kaffe/ te). 

• Sikkerhed i Verninge 

• Byggegrund på Hindsløkken – udvalget arbejder videre 

• Økodag parkeringsgruppe – Thomas og Henrik er kontaktpersoner 

• Nye ideer – sensommer fest med motionsdel (formand+ næstformand har ansvaret for 

det) - idéen bringes med på fællesmødet 25/1 

 

6. Børn og unge udvalget, fokus fra bestyrelsen 

• Landsbyparken. Status på rep. af legeredskaber – fællesbestyrelsen afholder 

arbejdsdag i foråret, vi sørger for, at de har materialer som olie og maling. 

• Evt. og nye ideer – børneaktiviteter (udvalg 2) fokus på arrangement ud af Verninge fx 

besøg i Fugleparken, børnedyrskue 

 

7. Fælleskab og aktiviteter, fokus fra bestyrelsen  

• Status 2017 -  Ambassadør-ordningen og tilflyttere – der er tilflyttet 66 nye borgere i 

2017. Vi forsøger at følge op på, hvorfor vi ikke kun får oplysninger om borgere, der 

flytter fra en anden kommune og ind i Assens kommune, men også får oplysninger om 

borgere, når de flytter rundt i Verninge.  Vi arbejder på, om nye borgere selv skal 

melde, at de gerne vil have besøg af ambassadør-ordningen.  

• Jul og nytår i Verninge 2017 – Henriette har kontakt med en person, der muligvis vil 

køre arrangementet videre i 2018. Nytårs tur – der var ca 12 stk.     

• Evt. og nye ideer - ingen 

 

8. Referater fra udvalgsmøder  

• Udvalg 1 – ingen nye 

• Udvalg 2 – ingen nye 

• Udvalg 3 – ingen nye 

 

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

• Henrik  

– Vedrørende renoverings puljer - undersøge, hvordan den menige borger kan ansøge 

og hvordan vi kan gøre opmærksom på det på Facebook.   

- Indkøb af kaffemaskine/elkoger+ kaffe/te kander.  

- Økodag parkeringsgruppe – arbejde på at få gruppe sammensat + være 

kontaktperson. 

- Sensommer fest med motionsdel (formand + næstformand har ansvaret for det) - 

idéen bringes med på fællesmødet 25/1, hvor Henrik deltager 



- Landsbyparken - sørge for, at fællesbestyrelsen har materialer som olie og maling, når 

de afholder arbejdsdag i foråret.  

• Rasmus  

- Vedrørende renoverings puljer -undersøge, hvordan den menige borger kan ansøge 

og hvordan vi kan gøre opmærksom på det på Facebook.  

- opgradere vores abonnement på Verninge.dk 

• Thomas  

- Forespørge Brylle lokalhistorisk arkiv, om de vil lave et skriv om Verninge. 

-  Økodag parkeringsgruppe – arbejde på at få gruppe sammensat + være 

kontaktperson. 

- Sensommer fest med motionsdel (formand + næstformand har ansvaret for det) - 

idéen bringes med på fællesmødet 25/1, hvor Thomas deltager. 

• Aase                                                                                                                                                    

- Indkøbe drikkevarer (vand, kaffe/ te, sukker, fløde) til 11/1  

- deltage i fællesmøde 25/1  

- indkøbe kaffe, te, småkager, fløde, sukker til generalforsamlingen den 22/3.    

• Udvalg 1                                                                                                                                             

- Være med til at opstille shelter + bålsted.  

- arbejde videre med borgernyt 

 

10. Generalforsamlingen 2018. Lukket punkt. 

  

11. Eventuelt 

• Tilbagemelding vedrørende evaluering fra ” Verninge Open”, er at der ikke foreligger en 

skriftligt evaluering.   

 

12. Næste møde 

• Bliver den 8/3 kl 19-21.30 

• Generalforsamlingen er den 22/2. Der startes med foredrag af Søren Mathisen kl 18.30-

19.45, derefter generalforsamling kl 20.00. Bestyrelsen mødes kl 17.30.  

 

 

Referent Aase Tækker Jensen 

 


