Referat af bestyrelsesmøde i DFFO, onsdag den 12.9 2012, klokken 20.00 på Habitatvisions kontor på
Friland. Tilstede var Erik Aude, Lars Keller, Jakob Krause, Anne-Marie Foged, Eva Therkildsen (fra pkt. 3)
og Kristian Søborg.
Ad punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Erik Aude valgt til ordstyrer og
Kristian Søborg til referent.
Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Punktet udgår, da referatet er godkendt og lagt på
nettet.
Ad punkt 3. Rådhusplacering. Otte distriktsråd arbejder hen i mod en placering i Røndeområdet. Der udarbejdes beregninger og meget andet for at påvirke politikerne inden budgetforhandlingerne med det formål at
få en billigere, bæredygtig og CO2-venlig rådhusløsning.
Ad punkt 4. Hallen. Lars Keller orienterede om det afholdte møde (stiftende generalforsamling), hvor der
blev valgt en bestyrelse til at varetage interesserne indtil Hallen kan overtages. Bertel Clausen blev valgt til
formand, og han og Mette Keller har været til møde med kommunens PUK-udvalg. Der er udarbejdet et
overdragelsesdokument, som opfylder alle vore ønsker, og dette forventes indstillet til vedtagelse på byrådsmødet den 11. oktober.
Ad punkt 5. Skolen Inge-Lise var ikke til stede men havde sendt en skriftlig update. I korte træk kan det
konkluderes at skolen har det godt, og der er kommet flere elever fra Ebeltoft og omegn. Der arbejdes på at
give disse elever en bedre bustransport. Derudover arbejdes der med en profil for udskolingsafdelingen. Der
er fornylig ansat en pædagog til at hjælpe i 0. klasse. Der er startet 91 elever mod 74 året før.
Ad punkt 6. Børnehaven i Feldballe. Lars Keller har, i forbindelse med truslen om lukning, stillet spørgsmål
til byrådet i den åbne spørgetid og har nu også fået svar fra borgmesteren uden konkrete tal.. Har nu bedt en
bredere kreds være med til at vurdere hvordan man skal komme videre, så der kan opnås et fornuftigt grundlag for at svare på Kirstine Biles brev og bede om bedre oplysninger. Skolen er i øvrigt fast besluttet på at
der skal være en børnehave. Der er flere i byrådet som har givet udtryk for at de ikke synes børnehaven skal
lukkes.
Ad punkt 7. Distriktsfolder. Folderen med oplysninger om distriktet har nu været til opsætning hos en grafiker og det ser nogenlunde ud. Lars Keller vil dog gerne have layoutet til at være pænere og det undersøges
om Kolind bogtrykkeri kan gøre det bedre. Der var også ønske om skifte nogen af billederne ud. Der er ikke
tilladelse til at bruge det kort der er trykt nu, det er fra Google Maps. Lars Keller undersøger om der findes et
kort der dækker hele distriktet, via Alette. Jakob undersøger om ejendomsmæglerne vil give et tilskud til
trykning af pjecen.
Ad punkt 8. Trafikforbedringer i Rostved og andre steder i Distriktet. Der har været møde med kommunens trafikekspert som kunne fortælle at der er alt for lidt trafik til at man kan/vil gøre noget ved forholdene.
Erik Aude havde på mødet foreslået trafiklys ved skolen, samt en cykelsti mellem Kejlstrup og Feldballe.
Ad punkt 9. Kulturklubben. Kulturklubben er ikke en forening, men et slags mødeforum, hvor alle er velkomne. Det første arrangement er afholdt og planen er at afholde et arrangement den første fredag i hver
måned henover vinteren. Forsamlingshuset i Tåstrup har indvilget i at sponsere huslejen det første år. Det

blev foreslået også at prøve at afholde et af arrangementerne i Rostved. Der deltog 25 i første arrangement
og det var en kæmpe succes.
Ad punkt 10. Hjertestarter. Intet nyt.
Ad punkt 11. Shelter. Intet nyt.
Ad punkt 12. Infotavle. Jens Kurt arbejder videre med sagen.
Ad punkt 13. Telebusafløseren. Telebussen er afløst af flextur, Det tog noget tid at få det sat på kommunens hjemmeside, men nu er det der. Ordningen kan bruges af alle. Vi skriver lidt om det i Lokalbladet. (* se
efterskrift
Ad punkt 14. DFFO-Logo. Intet nyt.
Ad punkt 15. Grønærten. Det hedder nu Lokalbladet Trykningen dækkes af dem der sætter noget i, og der
er nu faste omdelere på nogle af områder..
Ad punkt 16. Økonomi. Sommerferieramt. Jakob giver en status på næste møde
Ad punkt 17. Næste møde. Som aftalt den 22/10 19.30, i HabitatVisions kontor
Ad punkt 18. Eventuelt. Intet,

For referatet
Kristian Søborg
Efterskrift: Det er efter mødet kommet frem at flextur ikke har afløst telebussen, idet denne ordning stadig
gælder. Der er altså to ordninger fremover.

