Referat af DFFO bestyrelsesmøde 12.1.2015 kl. 19.30 hos Kristian
Til stede: Eva Therkildsen, Kristian Søborg Annette Aude, Anne-Marie Foged
Fraværende: Lars Keller, Erik Aude.

Ad punkt 1: Årsmøde / Generalforsamling
Mødet afholdes i Tåstrup Forsamlingshus tirsdag d. 17.3. kl. 18.30. Der serveres pizza og
drikkevarer, og Anne-Marie spørger Alette om hun vil komme med et oplæg om kommunens
politik i forhold til landsbyerne. Årets ildsjæl udpeges, Annette sørger for et gavekort på 1000kr til
købmanden.
Der sættes annonce i Lokalbladet, Figenbladet og Adresseavisen (Anne-Marie) og vi opfordrer hver
især de lokale beboerforeninger til at sætte et punkt på deres generalforsamlinger om at der mangler
kandidater til DFFOs bestyrelse. På valg er i år Kristian, Annette og Anne-Marie samt
suppleanterne.
Den praktiske planlægning af aftenen klares på mail, og vi mødes i forsamlingshuset kl. 18 for at
stille borde frem.
Ad punkt 2: Virksomhedsmesse i vores distrikt
Kristian har på Virk.dk fundet adresserne på 200 virksomheder med aktive cvr-numre i vores
område. Vi sender snarest et brev med et forvarsel om at messen afholdes, men at vi kontakter igen
senere med henblik på tilmelding. Denise og Steen Møller overvejer at cykle rundt med brevene.
Kristian laver et udkast til brevet og sender det til Denise i første omgang, så det måske kan peppes
lidt op. Der opfordres i brevet til at man også inviterer nogle med man kender som kunne være
interesseret i at starte en virksomhed senere. Derefter sendes det rundt til arbejdsgruppen for
kommentarer. Kristian kan flette adresserne på brevene. Brevene pakkes så de ikke bare ryger ud
med reklamerne. Næste møde afholdes den 4. marts klokken 19.00 i hallen. Bertel varsler
brandmyndighederne
Ad punkt 5: Eventuelt
Vedr. busturen: der findes ingen kommunal bus, der kan lånes, så vi må leje. Den nye bestyrelse
tager stilling til sagen.
Ref.: Anne-Marie

