
Referat fra DFFOs konstituerende møde 
Fredag 15. april, i Ravnen 

 
 
Tilstede: Erik Aude, Inge-Lise Seima, Jørgen Nilsson, Kristian Søborg, Lars Keller. 
Ikke tilstede: Jakob Krause-Nielsen. 
 
Dagsorden:  

1. Konstituering 

2. Evaluering af fællesmødet  

3. Behov for vedtægtsændringer 

4. Mål for 2011 I DFFO 

5. Folder 

6. Shelter 

7. Trafikkomission 

8. Hjemmeside 

9. Mødekalender 

10. Evt. 

 

 
Ad 1) Konstituering 
Formand: Erik Aude 
Kasserer: Jørgen Nilsson 
Sekretær: Lars Keller 
Dagsorden & referat: Kristian Søborg 
Webmaster: Kristian Søborg 
Forberedelse af kaffe og kage, går på skift 
Mødelokation: går på skift 
 
Ad 2) Evaluering af årsmøde 
Mødet forløb fint og der var en god stemning blandt de engagerede fremmødte. Der var 

halvt så mange ikke-på-forhånd-inviterede som sidste gang. Hvorfor ?. Annonceringen var ens, 

konceptet ens. Fordi det lå i Rostved, eller fordi det var en søndag ?  

Børnepasningen fungerede ikke. Det var en god ide at kåre årets ildsjæl. 
 
Beslutning: 
Næste år gør vi det en hverdags-aften. Uden børnepasning. Det ville være fint at holde det i 

februar i stedet for marts, men der står marts i vedtægterne. 
Vi forhører os hos dem der ikke kom sidste gang hvorfor de ikke kom. (fx Monique og Anne-

Marie). 
 
Økonomi: 
Børnepasning. Der var forsøgt fundet en ekstern barnepige. 
Uffe Steen. Der var lille overskud på Uffe Steen arrangementet. Annonceringsudgift var aftalt 

dækket af DFFO. 
 
Ad 3) Behov for vedtægtsændringer  



 Årsmødet skal afholdes i 1. kvartal. I stedet for i marts. 

 Navn. 

 
Lars: send digitale vedtægter til KS. 
Beslutning: Vi udskyder til der er tungtvejende grunde, da vi anser udbyttet for lille ifht 

indsatsen. 
 
Ad 4) Mål for 2011  

 Hallen. Tovholder Lars. 

 Vælgermøde – tematiseret af os. Udkantsdanmark, friskoler, sygehuse. Gintberg åbner 

(KS har kontakt). Vi betaler jo også skat herude, hvad får vi. 

 Distriktsfolder. 

 Synlighed. Med i medierne baseret på gode historier. Minimum to artikler eller 

læserbreve fra DFFO 

 Børnehaven, danne os et overblik på sigt. 

 
Beslutning: Vi tager dette punkt på til næste møde, hvor vi putter indhold i. 
 
Ad 5) Folder 
Beslutning: Vi nedsætter et udvalg: KS, IL, EA. 
 
Ad 6) Shelter 
Er udskudt da Jakob ikke er her. 
 
Ad 7) Trafikkomission 
Afventer lokale ildsjæle 
 
Ad 8) Hjemmeside 
Vi er åbne for alle. 
Beslutning: KS opdaterer til næste møde med at få virksomheder, institutioner, åbningstider 

(posthus, apotek, købmand, børnehave, skole), busruter. Samt link på Syddjursportalen til DFFO 
 
Ad 9) Mødekalender 
Udskudt til næste møde. 
 
Ad 10) Logo 
Beslutning: Lars annoncerer en konkurrence via Martin Schultz eller Grønsærten. Præmie 1000,- 

i form af medlemskontingenter og kulturelt arrangement. 
 
Ad 11) Hallen 
Beslutning: Vi tager tovholder-rollen på os, og er åbne overfor alle scenarier, deriblandt at hallen 

forbliver i kommunens regi og skal fungere som tidligere til glæde for områdets børn, unge ældre. 

Det er målet at skolesøgende børn i området skal have gratis adgang til hallen. 
 Næste møde i haludvalget bliver den 2. maj. 



 
Ad 11) Næste møde 
Mandag d. 23. maj kl. 19.00 hos KS. 


