
Referat af DFFO møde afholdt d. 28/11 – 2017 

Til stede 
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Nanna Aude, Mette Nasser, Helle Irena Thuesen Bruun, 
Laura Brøsted samt gæst Mads Stensgård Nielsen. 
 
Afbud: Inge-Lise Kousholt, Lars Keller. 
 
 
Julefrokost 
Denne aften afholdt DFFO inden mødet den årlige julefrokost med smørrebrød og pakkespil.  
Laura og Claus lagde hus til og siger tak for den fine blomst. 
 
 
Dato for næste møde 
Tir. D. 16/01 - 2018 kl. 20:00 på Feldballe friskole (Inge-Lise låner lokale hvis muligt) ellers hos Laura og 
Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde). 
Fokus: Planlægning af kommende generalforsamling  

- Dato d. 20/3 – 2018 kl. 18:00. 
- Sted Rostved Forsamlingshus. 
- 14 dages varsel. 
- Evt. oplæg fra PUF (Progressiv Udvikling Feldballe), eksempelvis af en fra den by hvor ”busturen” 

går hen.     
Andet: 

- Skal DFFO have en Facebook-side? 
- DFFO hjemmeside – status. 

 
 
Evaluering af vælgermøde 
Arrangementet var en succes! Generelt stor ros. 
Positivt: 

- Mads Stensgård Nielsen modtog efter mødet flere rosende e-mails fra de deltagende politikere. 
Flere af dem lavede også opslag på Facebook. 

- Politikerne var begejstrede for samtale-bordene med borgerne inden selve panel-debatten. 
- Samtalekortene på bordene fungerede rigtig godt. De blev sendt til politikerne på forhånd, så de 

kunne møde forberedt, ros for det. 
- Positiv respons på at arrangementet blev afholdt på Feldballe Friskole, det tiltrak nogen og der var 

ros for den hyggelige atmosfære. 
- PR var en succes (Plakater, Banner ved Feldballe Friskole, annonce i 

adresseavisen/Figenbladet/Grønærten og opslag på Facebook) 
- Ros for at vi havde inddraget de unge mennesker. (8.-9. klasse på Feldballe Friskole, Mads 

Stensgård Nielsen holdt før arrangementet oplæg for eleverne og de kom forberedt med spørgsmål 
til politikerne både ved samtale-bordene og til paneldebatten).  
 

Negativt: 
- Forvirring/frustration fra borgerne over at blive budt velkommen i gymnastiksalen for 5 min efter at 

blive sendt ud til samtale-bordene. Det tog lang tid af salme folk i salen, da de var flere end der var 
siddepladser til. Næste gang venter vi til pausen med at sætte bænke/stole op, så velkomsten 
kommer til at foregå stående.  



- Fra ganske få en uforståenhed overfor hvorfor arrangementet ikke blev afholdt i Tåstrup 
forsamlingshus. DFFO dækker hele det gamle skoledistriktet og skal tilgodese alle, derfor vil det 
skifte hvor forskellige arrangementer afholdes. 

- Nogen synes det var svært at se/vide hvem der var politikerne, næste gang skal de markeres evt. 
med et badge. 
 

Andet: 
- Forslag om evt. også at afholde et vælgermøde med regionsrådspolitikkerne – nedstemt. 
- Forslag om at sende en hilsen til politikkerne i det nye byråd med tak, tillykke og DFFOs folder. 

(Hvem gør det?) 
- Forslag om tak/chokolade til Feldballe Friskoles pedel, da han gjorde et stort stykke arbejde i 

forhold til det praktiske sæt up på selve dagen for arrangementet. (Eva/Laura gør dette) 
- Næste gang husk at ligge DFFOs folder frem blandt alle politikernes medbragte PR-materiale til 

arrangementet.  
- Rundt på samtale-bordene var der sat kaffe/te samt småkager, da vi nåede til panel-debatten blev 

alle småkager samlet i en stor skål, som blev sendt rundt blandt det siddende publikum, det var en 
stor succes/sjov gimmick/stemnings-spreder – husk det til næste gang. 

- Forslag om at skrive artikel til Grønærten og Figenbladet om arrangementet. (Lone gør dette)  
 
 
Eventuelt 

- Statusopdatering fra PUF (Progressiv Udvikling Feldballe) af Mads Steensgård Nielsen. 
o Busturen fortsat udsat. 
o Ønske om forslag til hvem der kan/skal inviteres med på busturen. 
o Ønske om et møde mellem PUF og DFFO hvor alle deltager. 

 DFFO valgte at nedsætte en arbejdsgruppe, som deltager i møderne med PUF. I 
gruppen sidder Mette Nasser og Nanna Aude. 

o Efterfølgende er en invitation fra PUF modtaget med ønske om at styrke samarbejdet 
mellem PUF og DFFO samt at drøfte busturen mere i detaljer. 

o Mødet ligger mandag d. 29/01 – 2018 kl. 20:00 hos Jan Nyvej 6 i Feldballe. (Hvem deltager 
udover arbejdsgruppen?) 

 
- Der er bestilt et kreditkort til DFFO. 

 
 
Ref.: Laura Brøsted 


