Referat af DFFO møde d. 6/3 – 2018
Til stede
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Helle Irena Thuesen Bruun, Laura Brøsted, Inge-Lise
Kousholt.
Afbud: Lars Keller, Nanna Aude, Mette Nasser.

Dato for næste møde
- Aftales på mail efter generalforsamlingen d. 20/3-18
Mødet afholdes hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde).
- Fokus:
o Konstituering af ny bestyrelse
o Evaluering af generalforsamling
o Ca. planlægning af kommende års møder
o Evt. opstart af problematikken omkring synliggørelse af DFFO

Købmandens fremtid (Afholdt af PUF – Progressiv Udvikling Feldballe)
- Claus Jensen deltog.
- Godt møde med stor opbakning fra lokalsamfund.
- Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som vil kigge på forskellige løsninger.
- Referat fra mødet er at finde på Facebook i Feldballegruppen.
- Claus Jensen tog efter mødet en snak med PUF og den nye arbejdsgruppe. Han gjorde opmærksom
på DFFO og et muligt samarbejde.

Fællesmøde/dialogmøde for Distriktsråd i Syddjurs Kommune
- Lone Henriksen og Nanna Aude deltog.
- Godt og informativt møde, dog en anelse stressende/forjaget + der var ikke tid nok til dialog.
- Det kommende år vil der være stort fokus på samarbejde, både mellem distriktsråd/kommune men
også på kryds og tværs i lokalområderne.
- Der arbejdes også på en tættere og lettere kontakt mellem distriktsråd og kommune.
- Husk at der ER penge at søge hvis man har et godt projekt, specielt hvis det omhandler
samarbejde!

Sidste planlægning af generalforsamling/årsmøde i DFFO d. 20/3 – 18
- Kun få tilbagemeldinger fra foreningerne i området i forbindelse med 5 minutters runden. Der
ringes nu rundt til foreningerne i stedet (Eva Therkildsen) og til en anden gang sender vi fra Dffomail i stedet for en privat-mail, da nogen måske har tænkt spam.
- Præsentation af DFFO i 5 minutters runden (Eva Therkildsen)
- Forventer ca. 30 deltagere, er dog sikker på 16-20 stk.
- Mad bestilles hos Lone Mølleskov på Friland, 125,- pr. mand. (Eva Therkildsen)
- Køb øl, vand, kaffe, the (Inge-Lise Kousholt)
- Dagsorden og regnskab vises på projektor i forsamlingshuset (Claus Jensen)
- Der udarbejdes kontaktformular med kontooplysninger til de fremmødte foreninger (Laura
Brøsted)

-

Kontakt Lars Keller om han kan ”skaffe” en/flere mulige repræsentanter fra Friland som nyt
bestyrelsesmedlem/suppleant i DFFO (Lone Henriksen)
Kontakt Mette Nasser og Nanna Aude om de kan ”skaffe” en/flere mulige repræsentanter fra
Land.skab som nyt bestyrelsesmedlem/suppleant i DFFO (Lone Henriksen)
Der udarbejdes årsberetning (Lone Henriksen)
Alle laver i hver vores lille lokalgruppe på Facebook et opslag om generalforsamlingen. Brug foto af
annoncen, Laura Brøsted sender dette på mail.
Tjek op på om forventede ordstyrer Mads Steensgård Nielsen stadig er med. Spørg til 5 minutters
runden i forhold til PUF (Progressiv Udvikling Feldballe) samt om han vil fortælle om ”busturen”
under evt. (Se tidligere referater for info om ”busturen”) (Laura Brøsted)

Status på hjemmeside
- Forslag om Facebook-side frem for hjemmeside. Hjemmesiden er bibeholdt da vi mangler en ildsjæl
som vil står for driften af en Facebook-side.
- Hjemmesiden er flyttet til ny host og har fået nyt look, den er forenklet og fungerer nu som et infosite frem for et lokalsamfunds-forum, dog er det muligt at kommentere på artikler og sende DFFO
beskeder.
- På sigt skal hjemmesiden linke til en Facebook-side som så kan fungere som det fællesforum DFFO
er og kan være tovholder på.

Evt.
-

I forhold til problematikken omkring synliggørelse af DFFO kom et forslag om en refleksvest til alle
de cyklende skolebørn med en tekst på rygge ala ”DFFO passer på mig”. Godt forslag som gemmes
til problemstilling tages op på et senere tidspunkt.
I samme båd ligger forslaget fra sidste møde omkring en hilsen med hvem vi er + vores folder til
relevante kontaktpersoner i kommunen, da der har været stor udskiftning blandt lokalpolitikkerne.

Ref.: Laura Brøsted

