Referat af DFFO møde d. 4/6 – 2018
Til stede
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Laura Brøsted, Jens Peter Mølgaard, Helle Irena Thuesen
Bruun.
Afbud: Inge-Lise Kousholt

Dato for næste møde
- Tir. D. 13/8 - 2018 kl. 20:00 hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde).
- Fokus:
o Busturen til Alken d. 15/9 -2018
o Update på emnet ”vedligeholdelse af seværdigheder og genetablering af
kirkestier/vandreruter”
o Invitationen til Holland – fortælling fra de deltagende.
o Foredrag af ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen – Hvad vil vi og er han interresseret?
Update fra PUF om Alken-tur
-

Mads Stensgaard Nielsen og Mette Keller har været en tur i Alken og snakke med dem dernede. De
vil meget gerne have besøg og betaler for mad og drikke.
Kim Bisgaard er booket til at holde et foredrag. Han er fremtidsforsker og vil bl.a. snakke om
byudvikling.
Der vil være en række aktivitetsgrupper, hvor man vil diskutere forskellige emner og dele
erfaringer/viden.
Fra DFFO ønsker 4-5 mand at deltage hvis muligt. (Inge-Lise Kousholt, Claus Jensen, Lone Henriksen
+ Helle I. T. Bruun som erhvervsdrivende og Jens Peter Mølgaard som PUF-repræsentant)
Alette Lena Skov-Hansen vil søge LAG (Lokal Aktions Gruppe) midler til turen og er inviteret til at
komme med ca. 10 personer fra kommunen.

Invitation til Holland om landsbyudvikling fra Alette Lena Skov-Hansen
-

-

Dato d. 28/6 – 2018 til og med 1/7 – 2018 (4 dage)
Næste år er det Holland der skal være kulturhovedstad. Gentænk Landsbyen havde besøg af
Hollændere i forbindelse med Landsbytræffet og de inviterer nu til Holland. Landsbyerne fra
Gentænk landsbyen er ikke interesseret, derfor kigger man nu på landsbyer som arbejder på at
udvikle sig… derfor invitationen til DFFO.
Jens Peter Mølgaard deltager
Forslag om at spørge Anne-Marie Foged om deltagelse på vegne af DFFO (Eva Therkildsen sender
mail med program). Anne-marie var desværre forhindret i at deltage.

Økonomi
-

Årets beløb fra kommunen er ikke kommet endnu – Lone Henriksen rykker Alette Lena SkovHansen herfor.

-

Ønsket om Visa Dankort frem for hævekort takker vi nej til, da det koster 200kr om året + 200kr
hver gang vi skifter kasserer.
Tåstrup Forsamlingshus er booket og betalt til generalforsamlingen næste år.

Evt.
-

Kirkestier
o Der var givet lovning på etablering af kirkestien mellem Forpagtervejen og Bjødstrup, dog
er det nu gået i stå, da man ikke kan blive enige. Der er problemer i forhold til bukkejagt og
evt. mountainbikes.
o Pengene til etableringen er bevilliget!
o Eva Therkildsen har mødt Alette Lena Skov-Hansen og spurgt om hun kunne være
interesseret i et møde om kirkestier og mindesmærker i vores distrikt. Ja det er hun.
o Ide også at inviter Mols Bjerge sekretariat til dette møde.
o Pengene er bevilliget til kirkestien

-

Forslag til næste generalforsamling
o Foredrag af Ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen fra Nybolig.
o Han vil tale om, hvad det er, der skal til, for at man kan sælge huse til unge mennesker og
børnefamilier i mindre landsbyer.
o Han kunne også blot inviteres til et bestyrelsesmøde i DFFO, vi kunne hvis det bliver
løsningen invitere PUF (Progressiv Udvikling Feldballe) denne aften.
o Vi kunne også arrangere et foredrag for hele distriktet.
o Helle Irena Thuesen Bruun tager kontakt. Mikael Lykke Sørensen takker nej til alt frivilligt
arbejde, og vil derfor ikke holde et oplæg for os, men fortæller at når han sælger huse i
vores distrikt så fremhæver han Friland og skolen + det engagement som man finder her.

-

Testflyvninger i lufthavnen
o Et muligt emne for DFFO at tage op
o Start evt. med at finde ud af hvor mange det generer, hvor langt væk kan det høres?
o Kontakt evt. Friland som allerede snakker lidt om det.
o Træd forsigtigt da der er mange Feldballe-borgere der har haft sin gang i lufthavnen og
derfor ikke deler meningen om at det generer.
o Husk at tænke forurening.
o Foreslå evt. at de kun flyver i dagtimerne når vi går på arbejde i stedet for hver lørdag
sommeren over.
o Spændende men ikke et emne vi på nuværende tidspunkt vil tage op i DFFO.

Farvel til Lars Keller
-

Han kom efter endt møde.
Der var en fin gave, keramik krus med egnsmotiver og en lækker flaske vin.

