
DFFO best.møde tirsdag 2. november 20.30 hos Lars & Jo 

1. Hjemmeside-webmaster (3 muligheder). v erik  
1. Hej Lars Keller og Erik Aude. 

 
Ang. annoncen i Grønærten, hvor I søger en webmaster. 

Jeg er webmaster for en række hjemmesider, hvoraf grødehøj.dk bygger på et CMS-

system, nemlig joomla. 
Jeg hader joomla. 
Desuden er jeg lidt træt af, kun at have udgifter på de hjemmesider jeg administrerer. 
 
Hvis ikke andre har henvendt sig, vil jeg gerne prøve. 
Jeres leverandør Utopia Solutions benytter sig åbenbart af et CMS-system kaldet Django. 
Det kunne være sjovt at lære. 
 
Jeg synes især vi mangler en foreningskalender for omegnen / skoledistriktet. 
 
Skriv hvis det har interesse. 
 
Med venlig hilsen 
Per Kejser-Andersen  

2. Hej Erik 

Hvis der ikke er en eller anden ung studerende der har brug for at tjene en skilling 
på dette vil jeg gerne være webmaster 

Kristian Søborg 

 

3. Skulle I stå og mangle en webmaster, eller et re-design af hjemmeside, så er I 

velkommen til at kontakte mig for en uforpligtigende samtale. Så skal jeg 

efterfølgende få jeres side til at fungere efter både mål og hensigt. 

Med venlig hilsen 

Claus Holm Larsen 

 

Vi besluttede at benytte os af de lokale folk. Og at vi først prøver hos Christian, 

dernæst Per. 

Erik kontakter Christian, dernæst Per. 

Lars kontakter Claus og siger nejtak. 
 

2. Årsmøde v ?Erik  
1. Næste årsmøde placeres lørdag d. 12. marts 2011. Samme koncept, med børnepasning. Vi 

besluttede, at det skal være i et forsamlingshus. Jeg er efterfølgende kommet i tanke om, at 
det vist var for at det skulle fungere med børnene, at vi endte med hallen ?  

2. Jakob skal melde tilbage hvorvidt denne dato er ok for ham. 
3. Årets landsby v Erik_Jens Peter fra Friland har egenhændigt indstillet Feldballe Tåstrup til 

landsbyprisen og de 150.000 kr.  
4. Siden sidst: Annettes udtræden.  

1. Lars forhører sig hos Annette, om Bjødstrup har lyst til at stille med en anden repræsentant 
indtil årsmødet i marts. 

5. Evaluering af Foreningsmøde v/Lars - TRYK her for at læse referatet  
1. DFFO opfordredes til 

1. at kontakte kommunen med henblik på at få dens forståelse og tilladelse til et 
samarbejde mellem Børnehaven og Friskolen i Feldballe. 

2. Samle foreningsrepræsentanter lige som i aften en gang årligt 
3. At foreslå at foreningerne i Feldballe og Tåstrup samarbejdede mere og dermed 

kunne skabe en begejstring som i Rostved  

http://grødehøj.dk/
https://docs.google.com/Doc?docid=0ARdoYx4ce_OkZHdwcm1mNF8yMTlkcHdtNmNncg&hl=en_GB#Referat_-_DFFO_foreningsm%C3%B8de


2. Næste møde...  
1. Næste gang i et forsamlingshus. Dato-forslag: torsdag d. 29. september 2011. Erik, 

Jakob, Jørgen: Hvad siger I andre til dette forslag ? Det er så tæt på dette års dato 
som muligt.Det lyder fint men måske behøver vi ikke melde dato ud allerede nu. 
Der kunne komme vigtigere arrangementer, fx et valg eller andet? PYT vi kan bare 
flytte arrangementet når vi kommer så langt i kalenderen. 

6. Kontakt til kommunen mhp at få dens forståelse og tilladelse til et samarbejde mellem børnehaven 
 og friskolen. v/ Lars  

1. Diskussion: Der var snak om, at det måske ikke var relevant / kunne føre til andet end flere, 
ulønnede opgaver for friskolen. Lars tager kontakt, og hvis positiv begge steder, så går han 
videre. 

7. Opfordring til sammenlægning af Tåstrup Forsamlingshus og Tåballes beboerforening v/Lars  
1. [Per Kejser-Andersen var på fællesmødet fortaler for en sammenlægning af disse 

foreninger. Efterfølgende sendte Per dette forslag, som han mener det kan være 
gavnligt at modtage fra DFFO:] 
 
"Ved fællesmødet den 30. september 2010 mellem foreninger i distriktet blev den 
tanke luftet, at Feldballe-Tåstrup Beboerforening samt Tåstrup Forsamlingshus 
med fordel kunne sluttes sammen. 
 
Vi vil hermed opfordre de respektive bestyrelser til at overveje denne mulighed, 
herunder praktiske konsekvenser og nødvendige vedtægtsændringer. 
 
Opfordringen sker i samarbejde med Per Kejser-Andersen, formand for 
Forsamlingshuset og medlem af Beboerforeningens bestyrelse. 
 
Har I brug for hjælp i denne forbindelse, vil DFFO yde al mulig bistand. 
 
Med venlig hilsen" 
 
DFFO bakker op. Erik sender som foreslået. 

8.  
9. Indlæg til Grønærten v ?  

1. Lars kontakter Mette og fortæller at  - Grønærten kan få en visningsmulighed på DFFO.dk, - 
at vores økonomiske støttetilbud står ved magt, - hører til energien, - bidrager med referat 
fra Forenings-fællesmødet, - varsler vores føljeton-projekt...  

10. Hvem er i bestyrelsen pt v Jørgen  
11. Evt: Årsmøde på onsdag  

1. Erik og Jacob tager til årsmøde. Jakob skriver referat næste gang. 
12. Næste møde  

1. torsdag d. 13. januar kl 20.30 hos Lars 

 

 

--- 


