Referat af DFFO konstituerende bestyrelsesmøde d. 6/4-2017
Til stede:
Lars Keller, Inge-Lise Kousholt, Eva Therkildsen, Laura Brøsted, Lone Henriksen, Claus Jensen, Nanna Aude,
Mette Nasser og Helle Irena Thuesen Bruun samt gæst Kristian Søborg.

Pkt. 1 Præsentation
På generalforsamlingen sagde vi farvel til to medlemmer og goddag til 6 nye, derfor startede vi mødet med
en kort præsentation. Bestyrelsen består nu af 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter. Både Rostved,
Bjødstrup, Kejlstrup, Feldballe og Friland er repræsenteret.

Pkt. 2 Valg af Formand, sekretær, kasserer samt it/hjemmeside-ansvarlig
Formand: Lone Henriksen
Sekretær: Laura Brøsted
Kasserer: Eva Therkildsen
It/hjemmesideansvarlig: Claus Jensen

Pkt. 3 Dato for næste møde
Torsdag d. 8. juni kl. 20:00
Sted: Hos Helle Irena T. Bruun, Rostvedvej 6 (Den gamle købmandsgård)
(Kristian Søborg og Claus Jensen finder dato for et overdragelsesmøde af div. koder osv. i forbindelse med
hjemmesiden/it-delen.)

Pkt. 4 Dialog omkring hvordan vi i DFFO når bedre ud til lokalområdet
Lokalbladet (Grønærten + Figenbladet), Facebook samt en opgradering af DFFO’s hjemmeside blev
diskuteret.
Herefter enighed om at afsætte tid på næste møde til hele denne problematik.

Pkt. 5 Indkommende henvendelser til DFFO
Indbydelse til arrangement omkring ”godkendelse af midlertidige aktiviteter” fra Byggeri og Landzone

Indbydelsen kommer fra teamleder Britt Raaberg Hjortshøj Mogensen i Byggeri og Landzone.
Arrangementet har fokus på brand. De midlertidige aktiviteter man ønsker godkendelse af kan eksempelvis
være markeder, opsætning af telte, scener, tribuner osv. i forbindelse med fx en byfest, listen er lang.
Udover Syddjurs Kommunes oplæg om ”Godkendelse af midlertidige aktiviteter” kommer Beredskabet og
fortæller om regler, kontakter osv.
Lars Keller har på vegne af DFFO sendt indbydelsen til en håndfuld borgere i lokalområdet og Tonny
Trifolikom har meldt sig på banen, han deltager i mødet som repræsentant for DFFO og har indvilliget i
efterfølgende at være kontaktperson på området hvis nogen på et tidspunkt henvender sig til DFFO med
spørgsmål.

Pkt. 6 Relevante emner i lokalområdet
Afholdelse af dialogmøde med politikere i forbindelse med kommunalvalget i november
Mads Stensgård Nielsen arbejder allerede på et sådant og vil meget gerne gøre det i samarbejde med
DFFO. Lars Keller tager kontakt til Mads for at høre hvor langt han er.
DFFO foreslår et cafe-koncept med mindre borde, hvor de inviterede politikere er fordelt. På bordene vil
ligge emne-kort.
Eventen kunne evt. finde sted i Rostved forsamlingshus – foreslået på et tidligere DFFO-møde for at
tilgodese forskellige dele af lokalområdet (eksempelvis blev generalforsamlingen holdt i Tåstrup)

Dialog om Feldballe Børnehus’ fremtid
Kort præsentation af Inge-Lise Kousholt, der sidder som bestyrelsesformand på Friskolen.
Stort ønske fra Friskolen om at overtage børnehuset, et ønske som vi i DFFO støtter.
Forslag om et skriv fra DFFO til kommunen om vores syn på sagen. Lars Keller kigger på tal og kommer med
et oplæg.
(Kontaktpersoner på Friskolen er Jannik Lund og Louise Marie Nielsen, der står for Friskolens
kommunikation med kommunen i denne sag.)

Forslag om gavekurv til boogbus-personalet
Bogbussen er snart den eneste offentlige gode vi har tilbage i lokalområdet, personalet i bussen gør det
rigtig godt og det vil vi i DFFO gerne fortælle dem.
Bussen udvider sin åbningstid fra ½ time til 2 timer og kan derefter også tilbyde borgerservice. Dette dog på
bekostning af en række stop. Heldigvis bevares stoppet i Feldballe.
Lars Keller arrangerer kurven med DFFO som afsender.

Efterfølgende evt. indlæg i adresseavisen samt i Lokalbladet om denne gestus, så lokalområdet også får
besked.

Ref. Laura Brøsted

