Referat af DFFO møde d. 25/4 – 2019
Til stede
Eva Therkildsen, Helle Irena Thuesen Bruun, Claus Jensen, Laura Brøsted, Jens Peter Mølgaard, Lone
Henriksen, Anne-marie Foged og Inge-Lise Kousholt.
Datoer for kommende års møder
- 28/5
- 27/8
- 8/10
- 10/12 (Julefrokost)
- 21/1 (Forberede årsmøde/generalforsamling)
- 24/3 (Dato for årsmøde/generalforsamling)
Købmandsbutikken
- Forespørgsel om bidrag til ejendomsmæglervurdering – DFFO giver halvdelen af beløbet (7.500,/15.000)
Evaluering af generalforsamling
-

-

-

-

-

Afholdt d. 19. marts kl. 18 Taastrup Forsamlingshus.
Aftenens emne: 50+ i landsbyerne:
o Det fungerede rigtig godt at have et emne for aftenen.
o Der er modtaget positive tilkendegivelser på valg af emne.
Mad:
o Det fungerede godt med smørrebrød, sparrede tid, hurtigt at servere + der kunne holdes
årsberetning mens vi spiste.
o Overvej til næste gang om man skal tilmelde sig spisning.
o Lækre smørrebrød – noteret til en anden gang.
Panelet:
o Hovedsageligt fine oplæg.
o God debat med gode input, alle paneldeltagere havde noget at byde ind med.
Emne for næste år:
o Der blev i år talt meget om nybyg generelt (byggegrunde, ældreboliger, ungdomsboliger,
lejeboliger osv.)
o Der kunne inviteres nogen som ved noget om byggeri til at tale/oplæg.
o Enighed om at lave et skriv til lokalblade og beboerforeningerne om hvordan man skaber
grund for nybyg. Fortæl dem at vi er blevet opmærksom på problemet omkring manglende
byggegrunde og at vi gerne hjælper i forhold til kontakten til kommunen. Fortæl evt. at
lokalplanen blev ændret for nogle år tilbage og at adskillige udstykning blev trukket tilbage.
Kontakt Alette Lena Skov-Hansen for korrekte oplysninger (Eva Therkildsen og Anne-marie
Foged - inden sommerferien).
Problematikken omkring cykelstier:
o Tjek listen i kommuneplanen for at se hvilke stier der allerede er prioriteret.
o Kontakt Ældrerådet (Elsa Banneberg). Ældrerådet har stor indflydelse på netop cykelstier.
o Kontakt Nationalpark Mols Bjerge, de har før betalt til cykelstier og er en vigtig spiller i
forhold til argumentation. (Lone Henriksen og Anne-marie Foged).

-

Kommunikation udadtil ift. at ”reklamere” for Årsmødet/generalforsamlingen var for dårlig, det kan
gøres bedre næste år.

Årsmøde for distriktsrådene i Syddjurs kommune
-

Deltagere fra DFFO: Eva Therkildsen, Helle Irena Thuesen Bruun, Jens Peter Mølgaard, Anne-marie
Foged og Laura Brøsted.
Fint arrangement med stor mulighed for at blive hørt.
Interessante emner/pointer fra aftenen, der kan arbejdes videre med.
o Ungespots – steder i de små lokalsamfund, hvor unge kan ”slå sig ned”. Kunne vi komme
med forslag til noget lignende i vores distrikt?
o I byrådet er et af hovedemnerne for det kommende år ”Sundhed og omsorg”. Relevant i
forhold til emnet fra vores generalforsamling.
o SMART Syddjurs – ideer til hvordan digitalisering kan nå nye højder.
o Bæredygtighed – Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg i Syddjurs Kommune og
kommunen har som mål at ville gå forrest i kampen for bæredygtighed set i forhold til FN’s
17 verdensmål. Elinor Bæk Thomsen – bæredygtighedskoordinator.
o Samskabelse – Ny måde at arbejde på. Det handler om at gentænke sin egen rolle i et
samarbejde og holde fokus på, at det er noget vi laver sammen. Sænk paraderne i forhold
til magtbalancen og forudindtagede opfattelser. Eks. på samskabelse er ”Mols i Udvikling”
og ”Maltfabrikken”.
o Kommuneplanen – mål om at gøre den mere spiselig, den skal på slankekur, den er til for
borgerne!
o Tilflyttere – Hvordan tager man godt imod tilflyttere? Vi vil gerne have nye naboer og
samtidig vil vi ikke.
o Prioriteret liste over ønsker i distriktet til kommunen, de skal vide hvad vi ønsker for at
kunne hjælpe os! Eksempelvis i forhold til byggegrunde.
o Ideer fra de øvrige distriktsråd:
 Kurser for byen, eksempelvis afholdt Ådalen et kursus om fundraising.
 Nyhedsbrev – Vi skal være mere synlige, en af politikerne anklagede bl.a. Ebeltoft
og Rosmus distriktsråd for ikke at larme nok i forhold til fx Rønde.
 Projektcafe – Rosmus distriktsråd er slået sammen med byklynge-gruppen og
holder hver måned en projektcafe, hvor folk kan komme med deres ideer og samle
sig en arbejdsgruppe.

Hjemmeside/Facebook
-

-

Hjemmeside:
o Hjemmesiden fungerer rigtig fint, er nem og overskuelig.
o Bestyrelsens private mailadresser skal fjernes, så det er DFFO-mailen alt kommunikation
kører gennem, på sigt smart ved udskiftning i bestyrelsen.
o Undersøg om der kan tilføjes et ikon kun forbeholdt bestyrelsen. Tiltænkt materiale som
det er rart at have samlet og nemt at tilgå for alle idet det ligger elektronisk frem for på
papir i en mappe… fx ideer, kontakter og andet praktisk.
Facebook:

o
o
o

Facebook skal forenkles i forhold til ”spam” af bestyrelsen! Løsning = kun én administrator,
alt hvad der skal ligges ud må så gå via ham (Claus Jensen).
Alle i bestyrelsen skal invitere relevante personer i deres netværk til at ”synes godt om”
Facebooksiden.
Snak om hvad/hvor meget der skal ligges på Facebook. DFFO deler hvis kommunen beder
om det, derudover ligges link til alt hvad vi ligger på hjemmesiden
(artikler/referater/datoer/Grønærten/osv.) samt ekstra opslag når der inviteres til
Årsmøde/generalforsamling.

Evt:
-

Invitation fra Mille Maria Louise Rasch til Kick-off møde i det Grønne Råd.
o Det Grønne Råd skal nytænkes.
o Helle Irena Thuesen Bruun deltager.

-

Invitation fra Bianca Nielsen (Projektmedarbejder i Demensteamet i Syddjurs Kommune) til møde
om et demensprojekt netop søsat i Syddjurs Kommune. Hun vil i den forbindelse gerne certificere
DFFO som ”demensven”.
o Enighed om at DFFO’s rolle er misforstået, vi er ikke rette målgruppe.
o Der tages kontakt til Bianca Nielsen. (Inge-Lise Kousholt)
o Vi vil gerne videreformidle.
o Lis Hågensen kunne være en mulig spiller.
o To kontakter: Bianca Nielsen (projektmedarbejder Demenscenter Syddjurs) og Birthe Moe
Laursen (Demenskoordinator og leder af Demenscenter Syddjurs).

Ref. Laura Brøsted

