
Referat af DFFO bestyrelsesmøde 2.4.2013 kl. 19.30 på HabitatVisionkontoret i 

Feldballe  
Til stede: Erik Aude, Anette Aude, Eva Therkildsen, Kristian Søborg, Caroline Meyer White, Lars 

Keller, Anne-Marie Foged 

 

Ad punkt 1: Valg af ordstyrer og referent  
Lars blev valgt til ordstyrer, Anne-Marie til referent 

 

Ad punkt 2: Konstituering  

Kristian varetager formandsposten det første halve år, derefter tager Eva over. Formanden tegner 

foreningen udadtil, men uddelegerer opgaver blandt bestyrelsens medlemmer. DFFOs mailadresse 

kan deles, så henvendelser sker fra DFFO, ikke private adresser. Anette er kasserer, Anne-Marie 

sekretær, Caroline og Erik er valgt som suppleanter, men deltager på lige fod i arbejdet. 

 

Ad punkt 3: Kommuneplan 2013  
Der var kommet forslag til revision af kommuneplan fra Erik og Caroline. En længere debat 

mundede ud i at Anne-Marie omformulerer forslagene med supplement fra Caroline, Erik og Eva. 

Teksten rettes til i maildiskussion, da fristen for indsendelse er d. 4.4. Kristian sender til kommunen 

når vi er enige om formuleringen. 

For at inddrage distriktets beboere vil vi afholde et borgermøde om kommuneplanen, når 

kommunen kommer med næste udspil, der rummer vores bidrag. Mødes skal annonceres i 

Lokalbladet, deadline 26.5, og mødet afholdes i juni eller august, afhængigt af hvornår kommunens 

reviderede plan kommer. 

 

Ad punkt 4: Hjertestarter  

Hjertestarteren er flyttet fra hallen til friskolen. Bertel har søgt om midler til flytningen fra DFFO. 

Erik svarer ham at vi principielt ikke støtter denne slags med penge, men at vi gerne vi være med til 

at støtte at der bliver afholdt førstehjælpskurser for hele distriktet. 

 

Ad punkt 5: Møder i 2013  

Der er aftalt møder på følgende datoer kl. 19.30, men møderne afholdes kun hvis der er punkter 

nok. Stedet er HabitatVisionkontoret i Feldballe, venligt stillet til rådighed af Erik. 

15.5., 24.6., 9.9., 21.10., 25.11. 

 

Ad punkt 6: Evt. 

- Kristian udsender pressemeddelelse om konstitueringen 

- Venstre har ønsket at møde os, Erik sender invitation til 15.5. kl. 18.30 til spisning og 

spørger i samme omgang om der er emner der ønskes diskuteret. Det vi selv ønsker 

diskuteret er kontakten til kommunen (politikere / forvaltning) og de eksempler vi har på at 

kommunikationen til os ikke fungerer: Ungehuset, mødet om frivillige og ensomme ældre. 

Når datoen er konfirmeret skal vi have mødet forberedt. 

- Borgermødet om kommuneplanen skal også forberedes så snart vi har en dato for 

udsendelse af den reviderede kommuneplan 

- Der skal oprettes en mailliste, så vi kan sende nyheder ud til beboerne. 

- Der mangler frivillige til at uddele Lokalbladet i Rostved. Erik, Anette og Anne-Marie 

finder nogle. 

- Lars har, på vegne af DFFO og for Karoline og Tycho søgt kommunen om at indrette pomet 

på kommunens jord mellem hallen og Friland. DFFO har fået tilladelse i 30 år og overdrager 



retten og arbejdet til Karoline og Tycho, der af Lars opfordres til at oprette en forening 

”Pometets venner”, der skal stå som ansvarlige, så DFFO hverken har praktiske eller 

økonomiske forpligtelser. Lars følger sagen. 

- Kristian, der stadig bestyrer hjemmesiden, opfordrer alle til at tjekke Kontaktinfo og 

meddele evt. rettelser til ham 

 

 

Ref. Anne-Marie 


