Referat
Sted: Kristian Søborg, Kejlstrup
Tidspunkt: Sidst i maj. Mandag d. 23. maj kl. 19.00
Til stede: Jørgen Nilsson, Kristian Søborg, Jakob Krause-Nielsen, Erik Aude, Inge-Lise Saima, Lars
Keller
1. Ordstyrer: Erik Aude
Referent: Lars Keller
Godkendelse af dagsorden: Pkt 3 (sidste nyt) og 7 (information) slettet. Tilføjelse af Godkendelse af
dagsorden.
2. Godkendelse af seneste referat.
Godkendt med et par rettelser. (hvilke?)
3. Orientering, inklusive hængepartier
Shelter v/ Jakob: Forespørgsel sendt til menighedsrådet, respons afventes.
Hallen v/ Lars: Der har været afholdt arbejdsmøde, referat rundsendt. Besluttet at indkalde til det 2.
stormøde om Hallen, onsdag d. 1. juni kl 19.30 i hallens cafeteria. Det vil være godt, hvis der inden mødet
kan udarbejdes en mere fyldig økonomisk oversigt med potentielle udgifter og indtægter.
Folder v/ Inge-Lise: Gøres lidt uforudsigelig, spændende, driftig, tillokkende. Første brainstorm diskuteret.
Anlægs-budget-idé-møde v/ Erik: Erik deltog i mødet. Det handlede i praksis om at være med til at
prioritere mellem allerede foreslåede investeringer. Erik har gransket tallene. Det viser sig, at 83 % af
pengene foreslås tildelt de 46/54 % af befolkningen. Erik overvejer en artikel. Der er meget kød på det.
“Gå-hjem” møde med Syddjurs Erhvervsforening [SE] v/ Lars: Onsdag d. 22. juni kl 16 - 17.15 i Ravnen,
Friland Erhverv [FE]. I samarbejde med SE og FE inviterer DFFO erhvervsdrivende i distriktet til
informationsmøde om de muligheder som SE har. FE lægger lokale til, DFFO lægger øl og kaffe/kage til.
KS laver og printer en formular der kan udfyldes af erhvervsdrivende mhp at komme på dffo.dk
JN / KS deltager mhp at netværke samt få formularerne udfyldt.
4. Grønærten v/Erik
Vi havde inviteret Mette Keller til samtale. Vi var hovedsageligt interesserede i at høre, om Mette har brug
for opbakning - timemæssigt eller økonomisk. Det var ikke tilfældet. Dernæst var vi interesserede i tanken
bag Grønærten: at lave et informations-skrift for grupper/kollektive tiltag (fx foreninger, institutioner) i
modsætning til for ting med personlig vinding for øje. Samt i de fremadrettede tanker, bla. om der var
tanker om at udvide til at have skrivende folk engagerede: det er ikke planen. Grønærten laves på den
måde, at Dorthe står for opsætning / layout. Mette for alt andet. Uddeling sker af dem der har noget i
bladet, financiering ligeså. Forudsætningen for Mettes engagement er, at bladet kan køres uden en
redaktion.
DFFO bakker fuldt op og tage hatten af.

5. Hjemmesiden v/Kristian
Seneste nummer af Grønærten er lagt ind. To firmaer er lagt ind.
Beslutning fra best.mødet 15. april 2011: KS opdaterer til næste møde med at få virksomheder,
institutioner, åbningstider (posthus, apotek, købmand, børnehave, skole), busruter.
Lars: sender en udspecificering af hvad vi købte af Troels til KS.
Jørgen: finder ud af om vi skylder Troels noget.
6. Invitation til konference “Syddjurs kommune og civilsamfundet”.
Inge-Lise: Jeg går ud fra vi alle har læst invitationen og jeg synes det er oplagt vi er tilstede, hvis vi
ønsker inflydelse. Igen har de lagt det på et tidspunkt hvor jeg selv får svært ved at være med, men er der
andre der kan onsdag 22.6 16-21? Skal vi diskutere hvad vi evt. har at komme med?
Lars prøver at komme med. Melder tilbage med referat.
7. Evt
Ikke noget.
8. Næste møder
Ordinære bestyrelsesmøder:
- mandag 15.8 kl 19.00 hos Habitat Vision, Friland Erhverv.
- mandag 10.10 kl 19.00 hos Jakob i Tåstrup.
- lørdag 12.11 kl 18.00. Kl 19.00 møder partnerne op til spisning med kniv og gaffel. Vi betaler naturlivis
selv for middagen.
- mandag 9.01 kl 19.00 hos Jørgen i Tåstrup.
Årsmøde:
- mandag 20.02 kl 18.00. Pizza ...

