Referat af DFFO bestyrelsesmøde 15.5.2013 kl. 19.00 på HabitatVisionkontoret i
Feldballe
Til stede: Anette Aude, Eva Therkildsen, Kristian Søborg, Lars Keller, Anne-Marie Foged
Fraværende: Caroline Meyer White og Erik Aude
Claus Wistoft fra Venstre besøgte os fra kl. 20, hvor Lars forlod mødet for at gå til et møde om
parkour-anlægget.

Ad punkt 1: Vores arbejde og arbejdsform fremover
Inspireret af Jørgen Møllers foredrag til generalforsamlingen og hans pointe i at fremtiden for
landsbyerne ligger i netværk og fokus på lokale egenskaber /særpræg, vil vi indkalde ideer og
overvejelser fra landsbyerne, evt. også ideer til større projekter, som vi ville kunne støtte i
forbindelse med ansøgninger.
Vores udmelding til landsbyerne er at vi gerne vil støtte lokale ting og aktiviteter, og at vores fokus
ligger på netværk og fællesskab. Vi vil løbende vurdere om de indkomne ideer hører til i DFFOregi.
Konkret er planen at holde et stort fællesmøde for beboere i distriktet med politikere fra kommunen
i oktober / november. Inden da skriver Kristian et kort indlæg til Lokalbladet denne weekend, hvor
folk opfordres til at tænke over hvor de ser deres egen landsby i sammenhængen og hvad der findes
af planer lokalt. Konkret vil vi derefter kontakte de enkelte beboerforeninger og bede om deres
bidrag, så vi kan koordinere og informere i distriktet. Senest til mødet d. 9.9. skal vi have
tilbagemeldingerne, som vi kan bruge til at planlægge mødet med politikerne.
Ad punkt 2: Førstehjælp
Kristian har undersøgt mulighederne for at få oprettet kurser i førstehjælp i distriktet, incl.
Trygfonden. Det er dyrt, så vi tænker videre. Anne-Marie kontakter aftenskolerne om muligheder.
Ad punkt 3: Andre møder med politikere
Vi afventer kontakter fra interesserede politikere
Ad punkt 4: Nyt fra områderne
Nyt punkt der tages med hver gang. Denne gang var der nyt om at der i Rostved planlægges en
bustur for hele byen for at se Fjellerup Østergård i forbindelse med anlæggelse af shelter og
bålhytte.
Ad punkt 5: Evt.
Proceduren i forbindelse med referatet er at der indenfor 8 dage efter udsendelse sendes rettelser til
referenten. Når rettelserne er indarbejdet, sendes referatet til Kristian, der lægger det på
hjemmesiden.
En velforberedt Claus Wistoft besøgte os godt en time midt i mødet, hvor vi udvekslede
forventninger og ideer til et bedre samarbejde. Endnu er distriktsrådene, for såvel kommune som
distrikter, en ikke særlig fast defineret størrelse, så vi skal huske at bruge hinanden bedre.
Ref. Anne-Marie

