Referat af DFFO bestyrelsesmøde 24.6.2013 kl. 19.30 på Habitat Visionskontoret i
Feldballe
Til stede: Anette Aude, Eva Therkildsen, Kristian Søborg, Lars Keller, Caroline Meyer White
Fraværende: Erik Aude, Anne-Marie Foged.
Ad punkt 1: Valg af referent
Eva.
Ad punkt 2: Oplæg til spørgsmål til foreninger om møde med politikerne
Dette punkt afstedkom en udvidet snak om efterårets aktiviteter, som ligger i 2 bånd – dels kontakten med
de lokale foreninger – og dels mødet med politikerne, som er tænkt placeret tæt hen mod kommunevalget
2013 – herom længere nede i referatet.
Først enighed om at lægge et ekstra DFFO-møde ind ultimo august 2013, den 26.8.2013, kl. 19.30,
dagsordenpunkt er forberedelse af DFFO-møde med de lokale foreninger.
Mødet mellem DFFO og foreningerne bliver den 09.09.13, kl. 19.00 – 21.00 – nok i Hallens cafeteria eller
på skolen, meddeles senere.
Traktement
Smørrebrød, øl og vand, evt. kaffe og te og småkager (men ingen portvin) – gerne tilmelding fra de
inviterede foreninger af hensyn til traktementet, 2 pr. forening vil være en fin deltagelse.
Inviteres
Husmoderforeningen, Forsamlingshuset, Feldballehallen, Humørklubben, TGF, Feldballe Skole, Feldballe
Børnehave, Friland Erhverv, BGoB, Kejlstrup Beboerforening, Rostved Beboerforening og Nationalpark
Mols Bjerg (her må gerne suppleres, hvis vi har overset en og anden?). Kristian inviterer (går jeg ud fra).
Dagsorden 09.09.2013
 Den nye Kommuneplan
 Vi formulerer spørgsmål fra lokalområdet til politikerne ud fra den foreløbige Kommuneplan.
Spørgsmålene udsendes sammen med invitationen i god tid forud for Borgermødet.
 Vi forestiller os et cafémøde med en utvungen omgangstone, og vi vil også gerne have mulighed for
at lave små workshops omkring forskellige emner.
Borgermødet planlægges til uge 44 (er i mellemtiden ændret til uge 43), den 24. oktober.
Sted: Taastrup Forsamlingshus fra kl. 19 – 21.
Lars kontakter nogle af politikerne for at høre, om tidspunkt passer, og booker Forsamlingshuset.
Traktement: ikke taget stilling til, men det kan vi jo sagtens nå. (Kan det overvejes at lave ”spis med din
politiker” – og så stille varm mad på bordene efterfulgt af kaffe og te?)
Ad punkt 3: Mailadresser Dffo.dk
Kristian får lavet en fælles dffo.dk-mail.
Ad punkt 4: Førstehjælp
Punktet udskudt til næste gang, når AMF igen deltager. Kristian giver Bertel besked på udsættelsen.
Ad punkt 5: Gentænk landsbyen
Enighed om, at den af Caroline og Cathrine indsendte projektbeskrivelse om ”Grobund” – indstilles af
DFFO til videre bearbejdelse. Kristian meddeler Syddjurs Kommune dette.
Ad punkt 6: Evt.
Intet under eventuelt.
Ref. Eva

