
Referat af DFFO møde d. 25/2 – 2020 

 
Til stede 
Jens Peter Mølgaard, Laura Brøsted, Lone Henriksen, Anne-Marie Foged, Helle Irena Thuesen Bruun og 
Claus Jensen. 
 
Afbud: 
Inge-Lise Kousholt 
 
 

1. Godkendelse af forrige referat 
a. Godkendt. 

 
2. Roll up banner til Årsmødet 
- Ja tak vi vil gerne have en ny banner 
- Ide: 

o 5 cirkler med bynavne 
o Små tekster 

 Bæredygtighed 
 Aktive beboere 
 Fællesskab 
 Tryg barndom 

o Overskrift: Distriktet for Feldballe og Omegn – dit lokalområdes talerør  
o Bundtekst: DFFO støtter lokale initiativer DFFO.dk 
o Brug den mørk grønne farve fra hjemmesiden – rød tråd. 

- Baggrundsbillede: Natur fra lokalområdet. 
- Kontakt og send ideer til Hanne Bo Poulsen (Kommunens grafiker) (Anne-Marie) 

 
3. Generalforsamling/fællesmøde 
- Annoncer: 

o Adresseavisen: Ret sidste års annonce og send. Ønskes i avisen d. 4/3 – 2020 (Husk at gøre 
opmærksom på aftenens taler ”Få inspiration fra en lokal ildsjæl, landsbypedellen Knud 
Schmidt fra Knebel) (Laura) 

o Foto af annoncen deles på Facebook evt. med link til tv-opslag hvis vi kan finde et. (Laura 
sender foto til alle hvorefter Inge-Lise opretter på Kejlstrup, Anne-Marie på Rostved, Eva 
Therkildsen på Bjødstrup og Claus på Feldballe samt DFFOs egen Facebookside) 

o Der udarbejdes evt. ”poster” med fokus på Knud Schmidt og GRATIS oplæg. Kan også ligges 
på Facebook. (Laura undersøger) 

o Annonce + dagsorden ligges på hjemmesiden (Claus) 
- Mad 

o Familiepizza (6 stk.) + salat (Lone) 
o Kringle til kaffen (Lone) 
o Drikkevare til 30 mennesker: øl/vand/kaffe/the/mælk/sukkerknald – hentes hos købmand 

med ret til retur (Laura) 
- Regnskab (Lone) 
- Dagsorden (Se referat fra d. 21/1) (Laura) 
- Regnskab + dagsorden klargøres til projektor (Claus) 
- Carsten Aude inviteres til at være ordstyrer (Jens-Peter) 



- Alette Lena Skov-Hansen inviteres/informeres om dato (Lone) 
- Forslag om ændring af ordet fællesmøde til generalforsamling i vedtægterne. Info ligges rettidigt på 

hjemmeside (Claus) 
- Vi mødes i forsamlingshuset kl. 17:00 

 
 
Referent: Laura Brøsted 


