Referat af bestyrelsesmøde i DFFO, mandag den 7. januar 2013, i Habitat Visions lokaler på Friland
Tilstede var Erik Aude, Eva Therkildsen, Anne-Marie Foged, Inge-Lise Kousholt, Jakob
Krause og Kristian Søborg, Lars Keller havde sendt afbud.
Ad punkt 1. Valg af ordstyrer. Erik Aude blev valgt.
Ad punkt 2. Fællesmøde. Generalforsamling skal afholdes i marts måned, i år i Rostved.
Alle Koncepter er næsten afprøvet. Vi prøver det samme som sidste år: en hverdagsaften,
På valg i år er Jakob, Inge-Lise og Erik, ingen af dem ønsker genvalg
Anne-Marie laver et oplæg til en annonce. Efter mødet satser vi på at få et oplæg om
kommuneplanen
De vedtægtsændringer der lev lagt op til sidste år findes frem og indarbejdes som oplæg af Kristian.
Ad punkt 3. DFFO.dk. Hvordan gik 2012, statistik m.m og planer for 2013. Vi nåede lige
med på Google apps inden det blev lavet om så man ikke længere kan oprette sig gratis. Der er lavet mail med endelsen dffo.dk og nu er planen at få lavet det arkiv over
virksomheder som vi talt om længe, samt at få lavet en besøgsstatistik m.m.
Ad punkt 4. Økonomi. Jakob udleverede en oversigt over vores økonomi, hvor der er
en del penge i kassen, men der mangler betaling af Elka for billeder, trykning af folder
og lokalbladet
Jakob undersøger hvor kontoen kan placeres fremover
Ad punkt 5. Hallen – reception m.m. Der er indkaldt til reception den 13, januar. Der
købes en gave fra DFFO af Jakob
Ad punkt 6. Distrikstfolder. Folderen er stort set færdig, måske skal der lige laves en
allersidste korrektur. Jakob tager kontakt til de lokale ejendomsmæglere. Vi trykker
1000 og lægger den på nettet og diverse andre steder.
Ad punkt 7. Spontanidræt ved Feldballehallen. Lukas fra Friland har lavet et rigtig godt
oplæg om spontanidræt ve Feldballehallen. Han har søgt midler hos båd LAG og Realdaniafonden, men vi har besluttet også at støtte med et beløb på 10.000 kroner
Ad punkt 8. Stisystem i området mellem Hallen og Friland. Punktet udgår da Lars ikke
er til stede.

Ad punkt 9. Kommunalt årsmøde den 5. februar. Det handler blandt andet om revision af kommuneplanen. Erik sender indbydelsen rundt, alle er velkomne
Ad punkt 10. Lokalbladet. Finansiering og indlæg. Skal vi betale det hele? Det vil åbenlyst være en god ide at samarbejde blandt de tre lokale blade. Det blev besluttet at vi
giver300 kroner til Lokalbladet pr blad i 2013 + 1200 for bladene i 2012
Ad punkt 11. Møde med lokalpolitikere. Claus Vistoft har tilbudt at komme ud og mødes med distriktsrådene. Om og hvordan det kan gøres overlades til de nye medlemmer Erik takker for tilbuddet og orientere om ovenstående.
Ad punkt 12. Næste møde. Afholdes den 18. februar klokken 18.30 på Habitat Visions
kontor.
Ad punkt 13. Evt. Er der nye kandidater derude?
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