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På fællesmødet den 20. februar var der valg til bestyrelsen i Distriktsrådet. Bjødstrup fik valgt en ny repræsentant ind i Distriktsrådet. Det var
Eva Therkildsen som har god erfaring med bestyrelsesarbejde fra blandt
andet Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening (BGoB). Det betyder at
alle større landsbyer nu er repræsenteret i Distriktsrådet. Derudover blev
Anne-Marie Foged fra Rostved valgt som ny suppleant. Efter konstituering blev Erik Aude genvalgt som formand, Jakob Krause som ny kasserer og Lars Keller genvalgt som sekretær.
På det årlige fællesmøde var der en meget konstruktiv og behagelig
stemning med god distriktsånd som midtvejs blev krydret med fællesspisning.
Efter den formelle dagsorden blev følgende taget op:
Feldballehallen tilbage til lokalområdet!

En af de vigtigste opgaver for Distriktsrådet det næste år er at katalysere
en proces hvor Feldballehallen atter vil komme under lokal administration.
Der var enighed om at det er af største vigtighed at hallen i fremtiden får
en lokal forankring. Derfor vil der blive indkaldt til lokalt stormøde om
hallens fremtid dette forår og målet er at lokalområdet kan overtage
hallen som selvejende institution 1. januar 2013.
Distriktsfolder

Udkast til en ny distriktsfolder blev præsenteret og diskuteret. Formålet
med folderen er at reklamere for lokalområdet og øge bosætningen. Først
kommer forslaget rundt til alle landsbyer og herefter skal folderen distribueres til ejendomsmæglere i lokalområdet m.m.
Hjemmeside

Endelig præsenterede Distriktsrådets webmaster de nye planer for en
internet lancering af lokalområdets virksomheder på ”Distriktsrådet For
Feldballe og Omegn”s portal: WWW.DFFO.DK
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Årets ildsjæl

Som afslutning på den gode aften blev årets ildsjæl afsløret. Gavekortet
på de 1000 kr. til lokalområdets købmand gik til Mette Keller. Mette var
nomineret af en række forskellige personer. Og motivationen var at Mette
er en utrolig vigtig person for lokalområdet. Hun står bag det eneste blad
som bliver omdelt i hele distriktet. Derudover er Mette aktiv i TGF den lokale idrætsforening, friskolens støtteforening, sommerfesten i Feldballe
og er gået aktivt ind i kampen for at få Feldballehallen tilbage til lokalområdet. Der var enighed om at hvis vi havde bare 100 personer som Mette
i lokalområdet ville vi snart få bygget et nyt rådhus i lokalområdet.

Indkaldelse til

Stormøde om Feldballehallen
Hvorfor: Kommunen har besluttet at hallen skal være selvejende fra
udgangen af 2012. Kom og vær med til at drøfte om vi igen skal have
hallen på lokale hænder.
Hvor: Hallens café
Hvornår: Onsdag d. 9. maj kl. 19.00-21.00
Hvem: Alle fra hele lokalområdet er velkommen.
Med venlig hilsen
TGF
DFFO
Tåstrup Gymnastik Forening Distriktsrådet For Feldballe og Omegn
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På pedalerne for Friskolen 2012

SPONSORCYKELLØB
Lørdag den 12. maj kl. 10:00
på Feldballe Friskole
Alle der vil støtte Feldballe friskole kan deltage!
Der køres på en fastlagt markeret rundstrækning, og det gælder om at køre flest
mulige omgange i løbet af én time. Voksne
deltagere har mulighed for at løbe i en halv
time. Deltagerne skaffer selv én eller flere
sponsorer som sponserer et beløb pr. kørte
omgang.
Alle kan være sponsor!
Kender du én der deltager, så kan du blive
sponsor og være med til at støtte Feldballe
Friskole!
Der er store præmier at vinde for deltagerne!
For mere information se på www.støt-feldballe-friskole.dk
Eller skriv til stoet@feldballe-friskole.dk
Du kan også finde Støtteforening for Feldballe Friskole på Facebook
OBS! Til vores loppemarked i august søger vi lopper!
Har du noget du vil af med tager vi gerne imod!
Lopperne kan afleveres efter aftale i Kejlstrup.
Kontakt stoet@feldballe-friskole.dk, eller sms til 30 31 31 62
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TGF

Fodboldhjemmekampe foråret 2012
Tirsdag d. 10/4 kl. 18.30 Serie 5 mod ØstDjurs
Fredag d. 13/4 kl. 18.30 Serie 5 mod Hornslet
Torsdag d. 19/4 kl. 19.00 Oldboys 2 mod Todbjerg M
Torsdag d. 26/4 kl. 19.00 Oldboys 1 mod Rougsø
Torsdag d. 3/5 kl. 19.00 Oldblys 2 mod Mols
Lørdag d. 5/5 kl. 16.00 Serie 5 mod TRIF
Torsdag d. 10/5 kl. 19.00 Oldboys 2 mod Rougsø
Torsdag d. 24/5 kl. 19.00 Oldboys 1 mod Todbjerg M
Torsdag d. 31/5 kl. 18.30 Oldboys 1 mod Ebeltoft
Torsdag d. 31/5 kl. 19.30 Oldboys 2 mod ØstDjurs
Fredag d. 1/6 k. 19.00 Serie 5 mod ØstDjurs
Fredag d. 8/6 kl. 19.00 Serie 5 mod Ebeltoft
Søndag d. 24/6 kl. 11 Serie 5 mod Grenå IF

Træningstider udendørs fodbold
Senior herrer: tirsdag + torsdag kl. 19-20.30
træner: Flemming Mathiasen
Damer: onsdag kl. 19-20.30
U 10 drenge: mandag + torsdag kl. 17-18
træner: Daniel Hornbek
U 8+9 drenge: tirsdag + torsdag kl. 17-18.30
træner: Erik Isaksen, hjælpetræner: Asger Brix
Børnehavebørn: torsdag kl. 17-17.45 - opstart efter påske
trænere: Pia Nymand, Søren Peder Klærke
Har du spørgsmål, så kontakt
fodboldformand H.C. Thomsen 3051 1361
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2012

Igen i år står TGF bag årets sommerfest i Feldballe/Tåstrup og som altid
er der masser af go´e tilbud til både børn og voksne.
Vi har bl.a. gadefodbold, hoppeborge, høvdingebold, børneloppemarked,
fællesspisning, fest med live musik og masser af go´ stemning på
programmet.
Vi starter fredag med Old Boys fodbold og både hoppeborge, kiosk og
ølvogn vil være åbne.
Lørdag er pladsen åben hele dagen og vi afholder gadefodbold turnering
– så saml din gade/vej og stil op. Holdtilmelding til Hanne og Bertel
Clausen.
Lørdag aften vil der traditionen tro være spisning i teltet og bagefter
serverer ”Knallert” partyrock med et glimt i øjet til de danselystne.
Søndag står på børneloppemarked og høvdingebold. Alle kan samle hold
og Nadia Hansen styrer løjerne og står for holdtilmelding og turneringsplan.
Der er stadig rig mulighed for at byde ind med en hjælpende hånd eller
kreative forslag så giv lyd til en af nedenstående:
Mette Keller - tlf: 6133 2530
Sara Pedersen- tlf: 6127 4111
Hanne Isaksen - tlf: 2024 7083
Erik Isaksen - mail: ei@dafa.dk
Louise Marie Nielsen: tlf: 3010 2477
Mathilde Holm Hjort: tlf: 2423 1203
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TGF’s støtteforening
Støtteforeningen har haft et godt år 2011 med en mindre stigning i medlemstallet.
Vi har uddelt støttekroner til gymnastik afdelingen til indkøb af redskaber til
børnegymnastikken og til fodboldafdelingen til indkøb af nye hjørneflag til udendørsbaner.
Vi uddeler igen i år støtteprisen i forbindelse med sommerfesten og håber at
modtage forslag hertil.
TGF’s støtteforenings bestyrelse holder årligt 2-3 møder samt den årlige generalforsamling.
Der afholdes

Generalforsamling i TGF’s støtteforening:
Tirsdag d. 17. april kl. 19.30 på Grødehøjvænget 30, Feldballe.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Medlemmer af foreningen er velkomne.
Generalforsamlingen forventes at tage ½-1 time inkl. kaffe.
På gensyn
Venlig Hilsen Bestyrelsen

Hanne Isaksen – Lone Vejlgaard Nielsen – Kanokporn Lamai (Pon)
Mathilde Holm Hjorth – Louise Marie Nielsen
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Nyt fra
Forsamlingshus og beboerforening

Feldballe-Tåstrup Beboerforening er nu en del af Tåstrup Forsamlingshus. Tåstrup Forsamlingshus vil herefter også fungere som
beboerforening for Tåstrup-Feldballes beboere. I vedtægterne er
foreningens hjemsted ændret fra ”Tåstrup” til ”Tåstrup-Feldballe”,
og formålsparagraffen er udvidet med ordene: ”at varetage lokalområdets interesser samt fremme trivsel og fællesskab beboerne
imellem”. Vi har bedt kommunen om at legepladsen på Søvej /
Kirkevænget, som Præstegården venligt stiller til rådighed, kommer
under kommunalt tilsyn.

Overskud eller underskud?

Tåstrup Forsamlingshus har et lille overskud på driften. Men vi har
foretaget store investeringer i det forløbne år, og på papiret giver
dette os faktisk et underskud i 2011. Vi glæder os dog med, at
forbedringerne kun har kostet os det halve af, hvad de er værd –
fordi vi har fået tilskud fra LAG-Djursland til både varmepumper,
sænkning af loftet og isolering af loft og hulmur.

Nye aktiviteter i forsamlingshuset

Der vil snarest blive oprettet en arbejdsgruppe med det formål at
skabe flere aktiviteter i Tåstrup Forsamlingshus. Der vil komme
arrangementer som er målrettet børnefamilier, andre aktiviteter vil
være mest for børn, og der vil nok også blive noget for de unge på
fyrre. Målet er et arrangement om måneden.

En god fastelavnsfest

Den 19. februar var der 33 glade børn i huset. De slog katten af
tønden på to tønder, en for de små og en for de store. Der var
mange der var klædt ud, og vi fandt en kattekonge og en dronning
på hvert hold. Det var sjovt.
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Ungdomsfester

Forsamlingshuset har givet plads til 10 ungdomsfester i 2011, og vi
er glade for at kunne tilbyde de unge mennesker et sted at holde
en 18-års fødselsdag, et svendegilde eller en klassefest. Der har i
enkelte tilfælde været problemer med larm, som generede naboerne, men det er blevet bedre. Vi har indskærpet, at vinduer og
døre skal holdes lukket efter kl 22, samt at der skal være en voksen
ansvarlig til stede ved festen. Vi gør hver gang naboerne opmærksom på de planlagte arrangementer, og ved problemer kan de ringe
efter os, så det kan blive bragt i orden. Vi har netop lavet en aftale
med politiet om, at de, hvis det er muligt, kigger forbi i forbindelse
med ungdomsfester.

Forsamlingshusets køkken

Ved håndteringen af madvarer er vi meget fokuseret på reglerne for
god fødevarehygiejne.
Kun 3 af de 35 forsamlingshuse i Syddjurs kommune er godkendt
til madlavning ved offentlige arrangementer. Men ved private arrangementer såsom fællesspisning i Tåstrup Forsamlingshus behøves
ingen godkendelse, og man har oven i købet lov til at medbringe en
hjemmebagt kage.
Nye deltagere i fællesspisningen kan blive medlem af ”Madklubben” ved indgangen. (Medlemskab i 2012 er gratis.) Vi har hidtil
taget 35 kr for et måltid.

Kontingent

Et års medlemskab af Tåstrup Forsamlingshus (incl.
Beboerforeningen) koster 75 kr pr pr person, 150 kr pr husstand.
Kontingentet kan betales ved overførsel til konto 9354-0000053241
(husk at angive dit navn) eller ved henvendelse til bestyrelsen: Per,
Marian, Bemme, Freddy, Jens Kurt, Anja eller Jakob.

Med venlig hilsen

Per Kejser-Andersen, tlf. 2465 7741
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Formandens beretning
ved Generalforsamlingen den 21.03.12

Det synes overordnet set at gå bedre for T. G. F.,
for det foreløbige regnskab for 2011 viser et samlet
overskud. Der er overskud i alle afdelingerne med
undtagelse af basketafdelingen, hvor der arbejdes ihærdigt på at få vendt underskuddet til overskud. Her lægges der nu i særdeleshed vægt på, at omkostningerne skal beskæres, og nogle af udgifterne må bortfalde, såfremt der ikke er råd
til dem.
Vedrørende ønskerne til haltider fik vi i 2011 opfyldt en del af vores
ønsker, hvilket har bevirket, at der nu er flere tilbud, da tiderne stemmer bedre
overens i forhold til både trænere og brugere. Det er derfor vigtigt, at vi er hurtigt
ude, når der varsles om halfordelingsmøder.
En del af overskuddet i 2011 er fremkommet ved, at vi dels har fået støtte til
nogle af vores aktiviteter for fodboldbørnene gennem T. G. F.´s Støtteforening,
ligesom vi har fået ekstern legatstøtte. Desuden har kommunen, hvilket vi skal
søge hvert år i begyndelsen af marts måned, bevilget 10.000 kr. til fodboldafdelingen til banepleje (Opkridtning m.v.) Ydermere er der lokaletilskuddet og
tilskuddet pr. barn/unge mennesker, som kassereren søger gennem kommunen.
Endnu en ting, der har givet overskud er kiosken, som fodboldafdelingen, H. C.,
har forestået, og reklameaftalerne giver også hvert år en del penge til T. G. F.,
men her bør der nok lægges flere kræfter i, således der kommer endnu flere
reklameplads-købere.
T. G. F. har brug for alle, som vil være med til at gøre en forskel – Både trænere,
hjælpetrænere, afdelingsudvalgene, afdelingsformændene, sommerfestudvalget,
hjemmesideredaktør, Grønærten, bestyrelsen, forældrene – Ja, alle skal deltage
aktivt og på den måde medvirke til, at T. G. F. fortsat kan være en klub i vækst.
Side 10

LOKALbladet april-maj 2012
Vi har gjort en del for at ”reklamere” for os selv – I Grønærten, i Radio Rønde
og på hjemmesiden, og det er også medvirkende til positiv udvikling – Dog skal
det pointeres, at det er vigtigt, at alle afdelinger tit og ofte tjekker deres info af på
hjemmesiden, og hvis det er ”gammel” info skal det rettes, så det er vigtigt hele
tiden at give besked til enten formand eller webmaster, når træningstider m.v.
ændrer sig. Folk mister jo interessen for vores forening, hvis det hele tiden er
gammel info, de finder, når de slår op på vores hjemmeside.
Det er også vigtigt fortsat at fokusere på at få indhentet og afleveret spillerlister,
så kassereren kan sende girokort til medlemmerne, og hvis der er nogen, der ikke
får betalt, er det naturligvis lige så vigtigt, at rykkerskrivelser fortsat udsendes.
Dette får mig selvfølgelig til at minde Jer om vigtigheden af at få afleveret navne
og adresser på ALLE spillere og udøvere – også de, der kommer til i løbet af
sæsonen.
Det er således fælles kræfter, fælles arbejde, tilskud fra legater, støtteforening og
kommunen, kontingentbetalinger m.v., der har været med til, at T. G. F. nu kører
en ”forretning” med overskud.
Derfor stor TAK til alle, som har bidraget og hjulpet til i T. G. F. Alt tæller –
stort som småt.
Da der er flere fra den nuværende bestyrelse, der fratræder i aften, herunder
også undertegnede, vil jeg ønske T. G. F. og den nye bestyrelse held og lykke
fremover.
Selvom jeg fratræder nu, er I velkomne til alligevel at kontakte mig, hvis der er
spørgsmål eller lignende, som jeg kan hjælpe med.
Jeg håber, alle vil bidrage lige så positivt og godt i 2012.
Lone Thoudal Sørensen, Formand
lone.thoudal@familie.tele.dk
www.taastrup-gf.dk
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Familieværket
Ungehusene

16. marts 2012

Kære naboer til Lufthavnsvej 17 i Feldballe
Syddjurs Kommune starter 1. juni 2012 nyt Ungehus på Lufthavnsvej 17 i Feldballe, således at kommunen nu råder over to
døgntilbud for i alt 14 unge i alderen 14 – 23 år.
I den kommende tid vil vi gerne præsentere interesserede for
Ungehusets arbejde og mål samt Familieværkets øvrige
aktiviteter.
Ungehusene er en del af Familieværkets aktiviteter. Familieværket holder til i Ebeltoft, Kolind, Rønde og nu Feldballe.

Familieværkets Ungehuse
Ungehus 1 blev taget i brug 2009 og er beliggende på tre
naboparceller i Kolind.
Huset har plads til i alt 7 unge.
Ungehus 2 er beliggende i Feldballe.
Der vil være plads til 7 unge, fordelt på 1.sal og stuen.
Huset indrettes så familielignende som muligt.
På Ungehuset vil der hele døgnet være personale til stede.

Pædagogisk indsats
I Ungehusene lægges der vægt på at skabe et varmt, nærværende
og stabilt miljø med engagerede og troværdige voksne. Hverdagen vil være genkendelig. Der vil arbejdes på, at de unge får
opbygget den nødvendige tillid, for at de kan tage imod den
hjælp og guidning, de har brug for.
Der arbejdes bevidst med at have en anerkendende tilgang til
de unge, hvor de unges følelser identificeres og anerkendes,
og hvor en uhensigtsmæssig adfærd adskilles som værende noget
der kan og skal ændres på.
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Målgruppen for de to Ungehuse kan beskrives således:
- unge der ved indskrivningen er mellem 14 – 18 år og af
forskellige grunde ikke kan bo hjemme, og som har brug
for en særlig pædagogisk indsats for at komme i en
positiv udvikling.
Tilbuddet retter sig primært mod unge, der med støtte kan
indgå i eksisterende skole- og beskæftigelsestilbud. De unge
skal ved indskrivning enten være i gang med uddannelse eller
beskæftigelse, eller der skal være en plan for dette.

Mål for ungehuset
Mål med en indskrivning i Ungehuset er
- at støtte de unge i udvikling af deres personlige- og
sociale kompetencer
og til at hjælpe dem til at finde en mening i livet
- at støtte de unge i at udvikle og fastholde en sund
døgnrytme, sunde livsvaner, og normer der er
almengældende i samfundet
- at støtte de unges integration i det brede samfundsliv
gennem uddannelse og arbejde
- at støtte de unges færdigheder til at indgå i et sundt
fritidsliv.
Vi ser frem til at samarbejde og møde jer i lokalområdet!
Med venlig hilsen
Birgit Rinhack
Faglig leder for Ungehusene

Johannes Thorst
Leder af Familieværket
joth@syddjurs.dk

Familieværket v. Johannes Thorst

informationsmøde
inviterer til

om det kommende Ungehus i Feldballe
onsdag d. 25. april kl 19.00 i Taastrup Forsamlingshus.
Alle er velkomne!
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Indkaldelse til

ekstraordinær generalforsamling i TGF
TORSDAG D. 19/4 kl. 19.00-19.30 i hallens café
Dagsorden: fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Bestyrelsen

Ny bestyrelse i TGF
Mette Keller - Formand
Hanne Clausen - Kasserer
Per Rasmussen
Michael Hjort - Suppleant
Ole Frisenvad Leth - Repræsentant for fodboldafdelingen
Dennis Bomholt - Repræsentant for badmintonafdelingen
Pia Nymand - Repræsentant for håndbold/gymnastik-afdelingen
Stine Gram - Repræsentant for basketafdelingen
Se hjemmesiden for kontaktoplysninger:
www.taastrup-gf.dk
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Kontakt de lokale foreninger
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
formand Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com

TGF’s Støtteforening
formand Louise Marie Nielsen
e-mail:
louise-marie-nielsen@hotmail.com

Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com

Sommerfestudvalget
kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com

Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk

Feldballe Friskole
formand Inge-Lise Saima Kousholt
tlf. 2311 7247
e-mail:
ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk
Friskolens Støtteforening
formand Elka Nilsson
tlf. 3031 3162
e-mail: elkanilsson@hotmail.com
Tåstrup og Omegns
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Andelsforeningen Friland
formand John Jørgensen
e-mail: johnogbirk@gmail.com

Bjødstrup grundejerog beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk
Rostved beboerforening
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk
DFFO (distriktsrådet)
formand Erik Aude
e-mail: eau@habitatvision.dk
LOKALbladet
redaktør Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
layouter Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com

Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
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Kalender
Dato

Tid Arrangement

Arrangør

Sted

Pris

-

-

Egnsarkivet

-

Ferielukket

-

-

-

Humørklubben

-

Ferielukket

-

TGF

Hallens café

-

Sportspladsen

-

Børnehaven

Børnehaven

-

Friland

Friland

-

MAN 16.
april
TIR 17.
april
TOR 19.
april
MAN 23.
april
ONS 25.
april

19.00
19.30
19.00

FRE 22.
juni
SØN 24.
juni

Ekstraordinær
Generalforsamling

19.00

Generalforsamling

19.00

Informationsmøde
om Ungehuset

ONS 9. maj 19 - 21
FRE 15.SØN 17. juni

Tåstrup
Tåstrup
Åbent for alle
Forsamlingshus Forsamlingshus medlemmer
TGF’s
Grødehøjvænget
Generalforsamling
Støtteforening
30
Åbent
bestyrelsesmøde

17 - 20
10 - 16

Stormøde om
Feldballehallen
Sommerfest

Sommerfest i
børnehaven

Frilandsmesse

Feldballe
Friskole

Familieværket
DFFO og TGF
TGF m.fl.
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