Referat af DFFO møde d. 17/9 – 2019
Til stede
Eva Therkildsen, Helle Irena Thuesen Bruun, Claus Jensen, Laura Brøsted, Lone Henriksen, Anne-Marie
Foged.
Afbud:
Jens Peter Mølgaard og Inge-Lise Kousholt.
Dato for næste møde
- 10/12 – 2019 (Julemøde)
- Lufthavnsvej 23, Feldballe (Hos Laura og Claus)
- Mad (Helle bestiller og henter, Laura sørger for drikkevare)

1 Henvendelser på mail
1.1 Borgermødet i Kolind 1/10 - 2019
- Hvordan skal din kommune udvikles / stande, oplæg samt diskussion
- Spændende arrangement, Helle Irena Thuesen Bruun deltog sidste år.
- Vi deltager ikke med stand, blot som tilhører hvis nogen kan!
- Info (se mail herom)
1.2 Detailhandels anbefalinger 30/8 – 2019
- Flot analyse af handelsmiljøet i Syddjurs, denne videregives til købmandsgruppen. (Jens Peter
Mølgaard)
- Info (se mail herom)
1.3 Genforeningssten
- Tilbud om støtte i forbindelse med fejring af genforeningssten i Syddjurs Kommune.
- Vi har ikke en genforeningssten i DFFO, derfor deltog vi ikke i denne begivenhed.
- Der blev sendt fint afbud til Kommunen (Eva Therkildsen)
1.4 Walk and talk med borgmesteren
- Godt tiltag som vi gerne vil udnytte, dog er han booket langt frem!
- Der skrives til borgmesteren. Enighed om at specificere hvad vi gerne vil snakke med ham om. (Eva
Therkildsen)
- Rute, har borgmesteren en præference tager vi denne ellers vælger vi.
- Evt. Emner:
o Kollektiv trafik/cykelstier
o Bæredygtighed i landsbyerne (Bl.a. solceller)
o Udstykning af byggegrunde
o Evt. fra andre deltagende
1.5 7,5 mio. til grønne løsninger
- Pengene kommer fra Landdistrikternes pulje (miljøstyrelsen)
- Målrettet landdistrikternes ildsjæle – fx Friland?
- Ansøgningsfrist d. 1/10-2019

2 Byggegrunde i DFFO distriktet
- Se referat af årsmødet – her var en god snak om byggegrunde.
- Der er udarbejdet et skriv til distriktets beboerforeninger og evt. lokalbladene, dette godkendes
hermed. (Anne-Marie Foged sender)
3 Økonomi
- God økonomi.
- DFFO folderen skal opdateres. Enighed om at en folder er ikke længere er vejen frem, men der kunne
bruges penge på anden markedsføring.
4. Evt.
4.1 Købmand og udvikling
4.2 Gå-ruter elektronisk på DFFO hjemmeside, skal der arbejdes videre med.
4.3 Landsdistrikternes nyhedsbrev

