
Referat DFFO 22.10.12 
Tilstede: Erik, Jakob, Eva, Lars, Inge-Lise, Kristian, Anne-Marie.Ordstyrer: Erik 
Referent: Inge-Lise 
 
1. Økonomi v/Jakob 
Regneark over udgifter og indtægter blev uddelt og gennemgået.  
Indestående i bank : 35.174,71 
Hos Kasserer: 1031,- 
Kontoen står stadig i Jørgens navn. Jakob vil undersøge om vi i Rønde og Omegns Sparekasse kan oprette 
en konto i DFFO regi v.hj.a cvr-nr. Det er vigtigt at vi får en konto uden gebyrer. 
Vi har forholdsvis mange penge stående. Det er meningen at disse penge skal bruges i lokalområdet. Vi 
blev enige om at vi alle tænker over hvilke aktiviteter/foreninger vi kan støtte med pengene. 
Vi forudsætter at vi igen i 2013 modtager 20.000,-kr i tilskud fra kommunen. 
 
2. Lokalbladet v/Erik. 
Logoet på bladet er ikke konstant - hverken fra gang til gang eller igennem et helt blad. På sigt vil det 
være ønskeligt om vi fik ét logo. 
Kristian opfordrer til at man ved arrangementer også angiver sluttidspunkt, da det gør hans arbejde med at 
lægge det på hjemmesiden lettere. 
På kalenderens bagside fremgår det ikke tydeligt hvem de forskellige arrangementer henvender sig til, 
men da der er ikke kan presses mere ind, må der foreløbig være sådan. 
 
3. Distriktsfolder v/Erik. 
Det har trukket lidt ud at få kort fra kommunen (Alette). 
På bagsiden af folderen bliver vi enige om der skal være et kort, hvor byerne er markeret evt. med 
indbyggertal, desuden skal skole og købmand også markeres. 
 
4. Evt. 
Børnehaven. Lars gav en kort opdatering af situationen omkring børnehaven, der altså ikke lukkes i denne 
omgang. 
Distriktsrådet samarbejde med kommunen. 
I lyset af erfaringerne omkring børnehaven og vores vage svar på vores meget konkrete spørgsmål, 
diskuterede vi hvad distriktsrådets rolle egentlig er i forhold til byrådet. Man kan se hvad kommunen selv 
mener distriktsrådenes rolle er her: 
http://www.syddjurs.dk/indhold/distriktsr%C3%A5d-i-syddjurs-kommune 
 
Lars laver et udkast til en mail til Borgmester Kirstine Bille, hvor vi fx kan spørge om hvordan og hvem 
vi - som distriktsråd, skal spørge for at få svar på konkrete spørgsmål. Formålet er at fremme dialogen 
med kommunen. 
Kristian vil undersøge om vi kan lave en mailadresse i DFFOs navn, så vi ikke skal bruge vores private 
mail, men bliver mere officielle i vores henvendelser. 
Næste møde 19.11. kl 19.30 i Habitatvisions lokaler på Friland. 


