
Referat af best. møde mandag d. 17. januar kl 20.30 hos Lars 
 
1. Tilstede:         Erik Aude, Jakob Krause, Lars Keller, Jørgen Nilsson, Kristian Søborg 
Fraværende: 
Referent:        Jørgen 
Ordstyrer:      Erik 
  
2. Godkendelse af seneste referat. 
Referat godkendt. Enkelte hængepartier - se disse i nedenstående referat.  
Opfølgning på nedsatte arbejdsgrupper fra sidste årsmøde (Lars) 

 Shelter på præstegårdens jord i bakkerne i Feldballe. Der skal tales med menighedsrådet om 
muligheden. (Preben)  

 Vandrestier. Både kommunen og nationalparken skal opfordres til at tænke i tilgængelighed for 
gående, både med kort over stier og afmærkede stier gennem landskabet, og problemet med 
lodsejere, der spærrer adgangen for gæster i skovene, skal rejses.  I første omgang vil DFFO på 
hjemmesiden lægge links til eksisterende ruter. Et forslag var informationstavler ved hver by med 
kort over lokale vandrestier. Hver by opfordres til at lave stiforslag. (?)  

 Feldballefestival til fordel for friskolen. Der skal inddrages andre end elevernes familie, fx de lokale 
foreninger, og festivalen skal lægges om sommeren (koordineret med sommerfesten) og have et 
tema (fx lufthavnen, Friland, Friskolen) så turister mm. tiltrækkes. (Lukas)  

 Cykelstier. Da skoledistriktet bliver ændret til Rønde, vil det være naturligt med en cykelsti fra 
Feldballe til Rønde. Derudover er der ønsker om cykelsti Feldballe – Tirstrup og Kejlstrup – 
Feldballe. (Annette)  

 Friskolen i lokalområdet. Ønske om at gøre den nye friskole til et samlingssted for lokalområdet 
med kulturcenter, kombibibliotek og café. Lokalebrug skal afklares med forsamlingshuset, så der 
ikke konkurreres. (Inge-Lise / Per)  

 Naturfitness. Opsætning af træningsmuligheder i naturen. (?).  

 Tåstrup Forsamlingshus. Styrkelse af huset som lokalt samlingssted. Modernisering / flytning af 
huset, fokus på vedvarende energi. Undgå at kollidere med friskolen som samlingssted. (Per) 

 
Erik informerer Per Kejser om at DFFO har fundet en webmaster 
 
3. Sidste nyt 
Annette bedt pr mail om at finde en kandidat fra Bjødstrup til DFFO (hun har ikke fundet nogen). 
  
4. Grønærten. Hvordan går det med Kejlstrup indlægget? Evaluering af bladets fremtid med Mette på næste 
møde 
Indlæg om Kejlstrup sendt. Mette indbydes til næste DFFO møde af Erik Ikke flere penge fra DFFO indtil 
eventuel beslutning herom ved næste møde. 
Indlæg til næste Grønært: Friland ved Lars 
 
 
5. Hjemmesiden og nyt fra mødet i sidste uge vedr. syddjursportalen m.m. Præsentation af og visioner for 
den nye webmaster Kristian Søborg 
Kristian ny webmaster, modtaget med stående bifald 
Relevant information om aktiviteter i området til Kristian. 
Info@dffo.dk dirigeres til Kristian. 
Vigtigt at siden er opdateret, og ikke indeholder døde aktiviteter 
'kalender' funktion vigtigst, med først kommende aktiviteter 
Link til Syddjursportalen 
 
 
6. På opfordring: Folder om Distriktet. Skal vi have en Distriktsfolder og et folderudvalg? 
Rigtig god ide, som overdrages til den nye bestyrelse 
 
7.  Den siddende bestyrelses visioner. (brainstorm / ... ) 
   - hvad vil vi fremover 
   - hvor ser vi DFFO bevæge sig hen i det næste års tid. 



   - udmønte det i en artikel til Lokalavisen samt Grønærten. 
Stort emne, som blev parkeret til næste møde. Alle bedes have tænkehatten på til næste gang 
 
  
8. Næste bestyrelse. 
   - hvad kræver det for at indfri visionerne. 
   - hvem har energien og lysten, og hvem er de nye ildsjæle? 
   - repræsentation af de forskellige områder i distriktet 
  
9. Årsmøde 
   - dato: søndag d. 27. marts 
   - sted: Rostved Forsamlingshus (bestilles - EA) 
   - dagsorden ? 
       - økonomi 
       - brainstorm om folder for området 
       - Er DFFO det rigtige sted at være for Rostved ? 
       - valg (Erik, Jakob og Annette på valg) 
 
10. Uffe Steen koncert 
Uffe Steen koncert de økonomiske forpligtigelser er overtaget fra Feldballaden. Afholdes 4. Februar. Anslået 
maksimalt underskud på 7500,- DKK. 
  
11. Næste møde 
3. Marts 2030. 
Nyt punkt på næste dagsordner: Information (Lars) 
  
12. Evt. 
 
salvo errori ed omissioni 

Jørgen 


