Referat af DFFO møde d. 16/1 – 2018
Til stede
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Helle Irena Thuesen Bruun, Laura Brøsted.
Afbud: Inge-Lise Kousholt, Lars Keller, Nanna Aude, Mette Nasser.

Dato for næste møde
- Tir. D. 6/3 - 2018 kl. 20:00 hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde).
- Fokus: Endelige planlægning af kommende generalforsamling d. 20/3 – 2018.

Planlægning af generalforsamling
- Afholdes tirsdag d. 20/3 – 2018 kl. 18:00 – 21:00 i Rostved Forsamlingshus.
- Vi starter med fællesspisning, varm mad, forslag om en gryderet med ris fra ”Frisk Mad” på Friland.
(Eva Therkildsen undersøger og bestiller)
- Aftenens indslag/trækplaster ”5 min oplæg af alle foreninger i området” Alle foreninger inviteres til
at komme og præsentere sig selv samt at svare på en kort række tilsendte spørgsmål. For dette
honorerer vi de deltagende med 1000,- til foreningskassen. (Eva Therkildsen laver invitation til
foreningerne, denne godkendes af DFFO inden den sendes ud. Sendes ud slut januar med svarfrist
d. 20/2 - 2018)
- I DFFO’s præsentation af hvem vi er, vil vi opfordre foreningerne til at mødes noget mere, evt. med
DFFO som tovholder og så skabe en paraply-struktur.
- Annoncering:
o Indkaldelse i Grønærten og Figenbladet (Lone Henriksen sørger for dette inden deadline d.
23/1 -2018)
o Annonce i Adresseavisen d. 26/2 – 2018 (Lone Henriksen sørger for denne, materiale
udarbejdes evt. af Frederik Brøsted, Laura Brøsted undersøger denne mulighed)
o Opslag på facebook i relevante grupper (Materiale udarbejdes evt. af Frederik Brøsted,
Laura Brøsted undersøger denne mulighed)
- Leje af forsamlingshus (Lone Henriksen)
- HUSK Stemmesedler, print af dagsorden, DFFO’s vedtægter og regnskab (Hvem gør det?)
- Ordstyrer ved generalforsamlingen, forslag om Mads Stensgård Nielsen (Laura Brøsted spørger
ham)
- Ordstyrer ved ”5 min runden”, forslag om Nanna Aude (Hvad siger du Nanna?)
- Referent for aftenen Laura Brøsted.
- Dagsorden for aftenen jf. vedtægter.
- Hvem er på valg:
o Lars Keller – ønsker ikke genvalg (vil i stedet tilknyttes DFFO som ekstern kilde at trække på
i relevante sager)
o Eva Therkildsen – modtager genvalg.

PUF (Progressiv Udvikling Feldballe)
- DFFO er inviteret til at mødes med PUF for at styrke/udvikle et samarbejde.
- Dato d. 29/1 – 2018 kl. 20 hos Jan Degn (Nyvej 6 i Feldballe)
- Fælles tilmelding til møde (Laura Brøsted sørger den denne)

-

Mødedeltagere: Lone Henriksen, Eva Therkildsen, Mette Nasser, Nanna Aude, Inge-Lise Kousholt,
Claus Jensen.

Skal DFFO have en Facebookside?
- Enighed om at vente med denne til vi i DFFO har lidt større aktivitet og styr på egen hjemmeside,
som skal flyttes.

Status på Hjemmeside
- Der skal findes en ny host, forslag om Wordpress til 25,- pr. mdr. De tilbyder både en template samt
plads på deres server, et plus når der opdages fejl i systemer, da de så automatisk rettes.
- Vi skal have hjælp til at flytte hjemmesiden, da ingen i DFFO besidder disse evner. (Laura Brøsted
undersøger forskellige muligheder samt priser på disse)

Økonomi
- Status på kassebeholdning – OK
- Fremtidige udgifter:
o Generalforsamlingen i form af husleje, mad, annoncering og honorarer til de fremmødte
foreninger. Enighed om at det er godt givet ud.
o Flytning af hjemmesiden samt ny host.
o PUF, der ønsker hjælp til finansiering af bustur.

Brev/mail til det nye byråd
- Ved sidste møde i DFFO blev det forslået at vi skulle sende en hilsen til det nye byråd (tillykke med
valget + vores folder samt en tak for opbakning til vores vælgermøde). Tiden løb fra os og ingen tog
teten, så forslaget er nu nedstemt.
- I stedet er det forslået at vi sender en hilsen samt vores folder til de personer i kommunen, som bør
interessere sig for distriktsråd og bruge os. Blot en venlig reminder om at vi findes, da der har
været stor udskiftning i kommunen. (Lone Henriksen kontakter Allette for navne på relevante
personer).
Evt.
-

Relevant artikel ”Udsigt til stærkere lokalsamfund” i magasinet ”Udspil” fra DGI. (Helle Irena
Thuesen Bruun scanner den ind og sender til alle. Tak Helle og godt initiativ.)

Ref: Laura Brøsted

