Referat fra årsmødet i DFFO, søndag den 27. marts 2011 i Rostved
Forsamlingshus.
Valg af ordstyrer
Som ordstyrer blev valgt Lars Keller
Valg af referent
Som referent blev valgt Jørgen Nilsson.
Dirigenten konstaterede at årsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne.
Dagsorden
Ingen kommentarer til dagsordnen.
Punkt 1. Formandsberetningen, ved Erik Aude
Formandsberetningen blev godkendt med applaus.
Punkt 2. Regnskab, ved Jørgen Nilsson
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 3. Valg til bestyrelse samt to suppleanter.
Følgende blev valgt for 2011 og 2012:
Jakob Krause, bestyrelse
Inge Lise Kousholt, bestyrelse
Erik Aude, bestyrelse
Kristian Søborg, suppleant
Punkt 4. Valg til revisor.
Følgende blev valgt som revisorer:
-Annette Aude, revisor
-Monica Hes, revisorsuppleant
Punkt 5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Dette var afslutningen af den vedtægtsmæssige del af årsmødet.

Kagekonkurrence.
Der var ikke indkommet kager til kagekonkurrencen. Anette Aude kom med Bedstefars
skæg uden for konkurrence – TAK.
Efterfølgende gennemgang af forslag til initiativområder
Trafikkommission.
Flere medlemmer havde ønsker om trafikale ændringer i Distriktet. Den nye bestyrelse vil tage sagen
op og kontakter de lokale beboerforeninger vedr. trafikudfordringer.
Forsamlingshusene. Information om forsamlingshusene i Rostved og Tåstup ved
henholdsvis Lone Henriksen og Jakob Krause.
Rostved står foran renovering og isolering af store sal.
Tåstrup står ligeledes foran renovering, energioptimering, men har likviditetsproblemer.
Endvidere er der strukturændringer på vej i ejerstrukturen i Tåstrup.
Nyt fra Friskolen ved Inge-Lise Kousholt.
Fuld af optimisme, ser godt ud for fremtiden. Skolen lidt over halvt år gammel, og er ved at
tage form. Fokusering blandt andet på høj faglighed, IT, fællesskab, samarbejde,
tværfaglighed, udeskole.
Stor hjælp fra frivillige kræfter.
Undersøgelse af overbygning 7-9 klasse samt større geografisk rekutteringsområde.
Finaleplads i landsdækkende robotkonkurrence for alle skoler i Riget.

Distriktsfolder.
Arbejdsområde for ny bestyrelse. Eventuelt indhente materiale fra lokale foreninger.

Geografisk afgrænsning af DFFOs område
DFFOs geografiske grænse er baseret på det gamle skoledistrikt. Skoledistrikterne er nu
anderledes på grund af ny skolestruktur i Syddjurs Kommune. DFFOs område forbliver
som de er. Tiltag for ny bestyrelse: reklame og forklaring af DFFO, formidlingsopgave.
Måske en diskussion af navnet.

Årets ildsjæl

Mange ildsjæle i distriktet. I år syv nominerede:

Bestyrelsen for Friskolen
Fotograf Elka Nilsson, Kejlstrup, Friskolens støtte forening. ”Stort arbejde stille facon”
Louise Marie Nielsen, Feldballe, Gymnastik i TGF
Inge Lise Kousholt, formand for Friskolens bestyrelse. ”Uden IL, ingen skole”
Connie og Niels, Rostved, Figenbladet, ”store gejst og entusiasme i mange år”

Samt vinderne (af gavekort til Spar i Feldballe):
Lone Henriksen, Rostved. Formand for Rostved beboerforening. Har gennem en
årrække ydet en ekstraordinær stor indsats for trivslen i Rostved. Bestyrelsen,
sportsudvalget, bladudvalg, udlejning af forsamlingshuset. Bidrog til fællesforeningsmødet
i efteråret og fortalte om succeserne i Rostved. Man ser Lone på alle tider i byen.
Derudover en utrolig behagelig og positiv person som gerne går forrest når der skal ydes
en indsats.
Lis Haagensen, Feldballe, Humørklubben.
Humørklubbens formål er at skabe socialt samvær for ældre. Arbejdet i Humørklubben er
ulønnet frivilligt socialt arbejde. Kommunen støtter med hjælp til leje af Tåstrup
forsamlingshus. Cirka 40-45 ældre nyder gavn af aktiviteterne, og der møder 30-35 frem pr
gang. Mødes hver fjortende dag til et arrangement, hvor Lis og manden sørger for det
praktiske. Taxi, hyrer foredragsholdere m.v. søger støtte til udgifterne. Hvis det kniber, kan
hun også selv finde på at være delsponsor. ”Stort arbejde for de lokale ældre i mange år i
træk”
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