Referat af DFFO bestyrelsesmøde 24.6.2015 kl. 19.30 hos Annette
Til stede: Eva Therkildsen, Kristian Søborg Annette Aude, Lars Keller, Anne-Marie Foged
Fraværende: Erik Aude.
Ad punkt 1: Mobilitetskonference
Syddjurs og Norddjurs Kommune har sammen med Midttrafik og regionen taget initiativ til Djurs
mobilitetsstrategi, der har til formål at koordinere og optimere privat og offentlig transport i
bredeste forstand på Djursland, som med letbanen vil blive knyttet nærmere til Århus. Anne-Marie
deltog i den indledende konference og har tilmeldt sig følgegruppen. Det tegner til at blive et
interessant og nyskabende samarbejde
Ad punkt 2: Problemer med hærværk i Feldballe
Lars har været meget aktiv i forbindelse med løsningen af problemer med hærværk og ballade på
det nye spontanidrætsanlæg i Feldballe. Ungehusets klientel har ændret sig i forhold til hvad det var
planlagt fra starten, og det er tvivlsomt om den lille landsby kan håndtere de nye unge. Der er
kommet en god dialog i stand med kommunens FI-udvalg, der erkender problemerne og vil forsøge
at løse dem og samtidig udtrykker stor respekt for den positive lokale opbakning om de unge.
I Feldballe meldes fremover alt hærværk til politiet, der ligesom SSP er inde over sagen.
Ad punkt 4: Virksomhedsmesse
Kristian beklagede at forårets planlagte virksomhedsmesse i distriktet måtte aflyses pga. for få
tilmeldinger. Han mener dog fortsat at der er basis for at danne lokale netværk mellem alle de små
virksomheder, og vil indkalde til et inspirationsmøde i udvalget for at se på om man på andre måder
kan inspirere til at skabe netværk.
Ad punkt 5: Økonomi
Annette kunne fortælle at hverken de 5.000kr til Årets Landsby eller det årlige tilskud på 20.000kr
til distriktsrådet er modtaget fra kommunen. Hun vil rykke for dem
Ad punkt 6: Evt.
Der er ansat en ny civilsamfundskoordinator, hvilket distriktsrådene dog ikke er blevet informeret
om. Han skal bl.a. varetage fordelingen af 4 gange 50.000kr, der kan søges af landsbyerne til lokale
projekter. Kristian skriver til beboerforeningerne i vores område om muligheden for at søge og at
DFFO gerne bakker op, hvis relevant.
Der er Frilandsmesse d. 28.6 med emnet bæredygtighed. Lars påtænker at invitere dronningen til
Friland i forbindelse med hendes besøg i Ebeltoft 1.9. Vi bakker op om ideen.
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