Referat af DFFO møde afholdt d. 2/10-17
Til stede
Inge-Lise Kousholt, Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus jensen, Nanna Aude, Mette Nasser, Helle Irena
Thuesen bruun, Laura Brøsted samt gæst Mads Stensgård Nielsen.

Dato for næste møde
Tir. D. 28/11 kl. 19:30 hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde)
Denne aften afholdes den årlige julefrokost.
- Laura og Eva arrangerer mad med videre.
- Helle medbringer terninger til pakkespil
- Lone tager de resterende drikkevare med.

Vælgermøde
Gæst Mads Stensgård Nielsen præsenterede sit arbejde.
- Dato for mødet bliver d. 15/11 – 17 kl. 19:30-22:00
- De relevante politikere er kontaktet og inviteret.
- Friskolen ligger lokaler til.
- Der arbejdes på involvering af 8.-9. klasse på friskolen.
- Mødet kommer til at foregå som en cafe med tema-kort (fx bosætning, busforbindelser) på
bordene efterfulgt af en klassisk paneldebat.
I forhold til PR ønskes der hjælp af DFFO.
- Mads udarbejder tekst til materialet og sender til Laura.
- Laura kontakter Frederik Brøsted (mediegrafiker) for at få produceret en plakat i A3 + A4, et banner
til skolen 1,5 x 3 meter, en annonce til adresseavisen samt et logo.
- Helle kontakter adresseavisen for at høre om pris, spalteplads osv.
- Eva kontakter AMB-Bjødstrup (trykkeri) for pris på 50 stk. plakater i A3 +A4 og pris på banner 1,5 x
3 meter.
- Pr-materialet hænges i butikker med opslagstavle, sendes til adresseavisen, Grønærten og
Figenbladet, der laves opslag på Facebook i relevante grupper og der sendes evt. personlig
invitation til alle foreninger i lokalområdet.
Valgflæsk/mad og drikke
- Spørg kommunen om tilskud hertil – hvem gør det?
- Forslag om at eleverne kunne stå for denne del. Da eleverne ikke skal på lejrskole giver DFFO i
stedet et tilskud til Friskolens støtteforening som tak for hjælpen med dette.
DFFO møder før tid og stiller borde op/gør klar.
Konferencier: Helle
Ordstyrer på paneldebatten: Mads
Deadline d. 27/10 – 17

Inspirationstur med PUF (Progressiv udvikling Feldballe)
Gæst Mads Stensgård Nielsen ridsede op hvad status er på turen ind til videre.
- Ønske om tur til Idom-Råsted for inspiration til hvordan præmiepengene kan bruges. Dette er dog
opgivet efter dialog med Idom-Råsted, for dyrt og ensporet!
- Ny destination som giver mening – Hvor? Er ikke besluttet endnu.
- Ide om bus med 50 udvalgte folk fra lokalområdet.
- En guidet tur med oplæg og lign.
- Man ønskede turen denne sommer, det er nu rykket til foråret.
DFFO foreslog Mads at kigge på ”Gentænk Landsbyen” samt foredragsholder ”Jørgen Møller”.

Hangar-arrangementet
Ingen fra DFFO deltog.
Der er aldrig modtaget nogen ”regning” eller andet selvom DFFO havde sagt ja til at støtte arrangementet.

Æblelunden i Kejlstrup
DFFO har givet penge til projektet, dog mindre end først aftalt da det er lykkedes dem at sælge yderlig 3
træer.
Eva sørger for at regningen bliver betalt.
Der er skrevet en fin artikel om projektet, hvor der nævnes hvad DFFO har givet. – Nanna har stået for
denne.
Artiklen sendes til Grønærten samt Figenbladet – Hvem gør det?

Udsigtspunktet i Rostved
Ingen aktivitet.

Borgermødet i Kolind d. 7/9 – 17
Ingen fra DFFO deltog.

Temaaften om landsbysamarbejde d. 31/8 – 17
Ingen fra DFFO deltog.

Debat om landsbykirken d. 23/9 – 17
Ingen fra DFFO deltog.

Fremtidigt projekt for DFFO ”Kør med hinanden”
God dialog omkring ideen at køre med hinanden i stedet for i hver sin bil.
Kan DFFO gøre noget, hvad skal der til?
Det skal gøres elektronisk.
Det skal gøres trygt.

DFFO’s hjemmeside
Hjemmesiden skal flyttes til en ny server, der skal bruges et NEM-ID – Lone kigger efter dette i mappen fra
Christian og afleverer til Claus.
Den nuværende hjemmeside opdateres – Claus gør dette.
- De rigtige navne på medlemmerne i bestyrelsen.
- Nye referater ligges op.
- Hvis muligt tilføjes DFFO-emailen på siden så folk kan kontakte DFFO den vej.

Ref: Laura Brøsted

