Referat af DFFO møde d. 23/4 – 2018
Til stede
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Laura Brøsted, Jens Peter Mølgaard, Inge-Lise Kousholt.
Afbud: Helle Irena Thuesen Bruun

Dato for næste møde
- Tir. D. 4/6 - 2018 kl. 20:00 hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde).
- Fokus:
PUF
-

Næste møde med PUF (Progressiv udvikling Feldballe) d. 23/4-2018 kl. 19:30
DFFO deltager med 3 mand (Claus Jensen, Inge-Lise Kousholt og Jens-Peter Mølgaard)
Beløb vi ønsker at støtte busturen med ligger på 7-8000 kr.

Ny bestyrelse
- Bekræftelse af bestyrelsesposter:
o Formand: Eva Therkildsen
o Sekretær: Laura Brøsted
o Kassere: Lone Henriksen
o IT-ansvarlig: Claus Jensen
- Alle accapterede.
- Opdater bestyrelsen på hjemmesiden – Claus Jensen
Referat fra generalforsamling
- Godkendt af bestyrelsen med enkelte rettelser.
- Eva Therkildsen sender til Alette Lena Skov-Hansen (Kontaktperson ved kommunen)
Evaluering af generalforsamlingen
- God ide at invitere foreningerne i lokalområdet til at fortælle om sig selv.
- God måde at få aktive folk til at se og møde hinanden.
- Overvej at bruge samme koncept næste år men uden penge.
- Lækker mad, tog dog tid… måske man næste år kan nøjes med kaffe/kage.
- Sørg for at folk sidder tættere… måske runde/kvadratiske borde frem for langborde.
- Det fungerede rigtig godt med projektoren.
- Lav skriv til hjemmesiden samt Lokalbladene – Laura Brøsted meldte sig.
Hvad vil vi i DFFO
- En snak i bestyrelsen med udgangspunkt i vores vedtægter om hvad DFFO’s rolle er i
lokalsamfundet, vi skal i bestyrelsen være enige om hvordan vi kan og ønsker at bidrage.
o Det er borgerne der skal arbejde/gøre fodarbejdet… de borgere, som bor der, hvor noget
skal laves… ikke DFFO.
o DFFO skal formidle kontakten til kommunen samt hjælpe de initiativtagende borgere med
at komme i kontakt med relevante personer/instanser/mv.
- Af denne snak gik vi i dybden med tre emner/interesseområder:
o Der er i kommunen stor ”goodwill” overfor distriktsråd. Denne kunne vi imødekomme og
evt. arrangere et møde med vores kontakt Allette Lena Skov-Hansen om alle de ting vi på

o

o

generalforsamlingen hørte at borgerne ønsker. (Skilt til Feldballe ved Lufthavnsvej,
fortidsminder/Tåstrup Sand, kirke- og cykelstier)
Fælles henvendelse omkring vedligeholdelse af alle seværdigheder i distriktet og om
reetablering/åbning af forskellige stier og vandreruter.
 Lav et udvalg - Lone Henriksen og Eva Therkildsen meldte sig.
 Tag fat i Gerhart Petersen (Formand for grundejerforeningen i Bjødstrup)
 Kontakt yderlig Berit Møller, Harald Pors, Lis Haagensen og Helle Hougaard, som
alle på generalforsamlingen var interesserede i dette emne.
Synliggørelse af DFFO, vi skal på landkortet… vi bliver glemt!
 Lav et skriv til hjemmesiden samt lokalbladene om hvordan DFFO kan hjælpe, hvad
vores rolle er og fortæl at DFFO’s underskrift giver mere slagkraft end en privat –
Laura Brøsted meldte sig.
 Forslag om at kontakte Kolind, Mols og Tirstrup distriktsråd, måske vi kunne blive
inspireret?
 Spørg lokale beboerforeninger om de vil have besøg af os for at høre hvem vi er.
 Tjek besøgstal på DFFO hjemmeside – Claus Jensen
 Genovervej om DFFO skal have en facebook-gruppe.

Dato for fremtidige møder
-

Mandag d. 4/6 – 2018 (Lars Keller inviteres til et ordentligt farvel)
Mandag d. 13/8 – 2018 (Fokus PUF bustur til Alken. Denne dato aflyses evt. hvis der ikke er noget
med Alken-tur)
Mandag d. 22/10 – 2018 (Fokus på generalforsamling)
Mandag d. 21/1 – 2019 (Julefrokost)
Tirsdag d. 19/3 – 2019 (Generalforsamling. Kontakt Tåstrup forsamlingshus – Lone Henriksen)

Evt
-

Ønske om visa til DFFO i stedet for hævekort – Ikke en mulighed med mindre vi vil betale et gebyr.
Tjek op på forsvunden tilbagebetaling af Hostmaster – Claus Jensen (Det var dem der havde lavet
en fejl)

