Referat af DFFO møde d. 13/ 8 – 2018
Til stede
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Laura Brøsted, Jens Peter Mølgaard, Helle Irena Thuesen
Bruun, Inge-Lise Kousholt

Dato for næste møde
-

Man. D. 19/11 – 2018
Alkenturen
Møder i løbet af efteråret
Økonomi
Landsbyprisen

Status på Alkentur
-

35 tilmeldt
Mangler svar fra Moment – Jens Peter kontakter for svar.
Hvem fra DFFO deltager: Inge-Lise Kousholt, Claus Jensen, Jens Peter Mølgaard, Lone Henriksen og
Helle Irena Thuesen Bruun – Claus tjekker med Mads Stensgaard Nielsen at alle er tilmeldt.
Hvad er fordelingen fra de forskellige landsbyer, er der ledige pladser kontaktes DFFO og så vil vi
forsøge at finde deltagere så alle byer er repræsenteret.
Har LAK doneret midler? Donerer de ikke er vi fleksible med vores støttebeløb som lige nu ligger på
7-8000 kr.
Hvor mange deltager fra kommunen?

Frivillig fredag
-

15. sep. 2018
Alle distriktsråd er inviteret.
Arrangementet er mere for foreninger med et tilbud som fx fodbold, foreninger som gerne vil have
flere medlemmer o. lign.
Vi i DFFO mener ikke det er et arrangement for os, så vi takker pænt nej.
Torben Slot Lave

Velkomstcentret ved Kalø Slotsruin/Nationalpark Mols Bjerge
-

Eva Therkildsen deltog i Åben strandhus, her mødte hun Torben Slot Lave. Han kunne fortælle at
andre distriktsråd er kontaktet af velkomstcentret, som ønsker positive tilkendegivelser.
Slotskroen skal nedlægges, da undersøgelser viser at et sådan center skal ligge et sted hvor der i
forvejen kommer mange mennesker.
Der har været en arkitektkonkurrence på projektet.

-

-

Vi tøver i DFFO med en tilkendegivelse, da det er en meget privat sag hvad man synes, vi vil ikke
tage stilling til hvad hele distriktet synes og er derfor enige om på vegne af DFFO at holde os
neutrale i denne sag.
Et meget spændende projekt, som vi spændt følger…

Evt.
-

Borgermøde d. 20 sep. i Kolind
o Hvad skal i fokus i næste kommuneplan og budget.
o Vi vil ikke stille med en stand men gerne lægge vores folder på bordene…
o Jens Peter Mølgaard overvejer at deltage.

