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Distriktsrådets referat af borgermødet i Feldballe Hallen 9.9.2013:

Omkring 30 borgere mødte op til mødet, der var
arrangeret af Distriktsrådet For Feldballe og Omegn.
Mødet bestod af to dele: orientering om kommune-
planen og præsentation af aktiviteter i distriktet.

Rikke Stæhr Jensen, udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune gennemgik først
de mere generelle ting, der gør sig gældende i forholdet mellem Planloven,
kommuneplanen og lokalplanerne. Planloven sætter rammerne for fordelingen af
land- og byzone, kommuneplanen specificerer hvor grænserne går, og lokal-
planerne fastlægger den enkelte by eller landsbys udseende og udviklings-
potentiale – i den rækkefølge. 
Herefter viste Rikke den digitale kommuneplan (den findes ikke på tryk) og
hvordan man finder hvad der er i spil i ens eget område i forbindelse med den
nye kommuneplan.
Der var god spørgelyst til den informative gennemgang.
To vigtige pointer fra Rikkes oplæg: 1.) Der skal gode lokale argumenter til for at
ændre rammerne i Kommuneplanen. 2.) Hvis der skal ske en udvikling i land-
områderne skal det komme fra lokalområdet. Kommunens primære fokus vil i
den kommende kommuneplan være på de tre bånd: Det grønne, Det blå og
Ebeltoft.
Anden del af mødet var en præsentation af igangværende aktiviteter og projekter
i distriktet fra foreninger og institutioner.
Feldballe Pomet (præsenteret af Thea Hestbjerg) blev stiftet i august 2013. Der
er i samarbejde med kommunen udlagt et areal øst for hallen med 30 års brugs-
ret, hvor der skal plantes frugttræer og nødde- og bærbuske. Frugter og bær må
nydes af alle, og området skal være offentligt tilgængeligt og afgræsses af får.
Endelig kommunal godkendelse mangler, ligeledes penge fra diverse fonde. Støt
sagen og bliv medlem, giv evt. et træ!
Grobund: bæredygtig bosætning i Syddjurs. Præsenteret af Caroline Meyer
White. Planlægningen er begyndt, med møde for interesserede til vinter og mulig
indflytning i 2016. Andelsforening for en blandet kreds af familier, enlige, seniorer
og erhverv i nærheden af Friland. Fokus er på afprøvede løsninger, dvs. 3
standardhuse med fællesfaciliteter, der skal gøre byggeriet bæredygtigt, billigt og
fællesskabsorienteret med plads til individualitet. Kontaktes via
info@grobund.org
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Spontanidræt i Feldballe. (Præsenteret af Bertel Clausen). Skal ligge på
hallens jord ved siden af pometet og evt. samtænkes med det. I anlægget skal
man kunne dyrke idræt når man har lyst, fx. Parkour, basket, skateboard, bmx,
og klatring.
Start på byggeriet til foråret 2014, og finansieret af fonde og folkeaktier, men der
mangler stadig penge og frivillige.
TGF. Der er mange aktive børn men der er plads til flere unge og voksne. Som
noget nyt i år startes hold med parkour, zumba og volleyball i efteråret 2013.
Lokalbladet (Grønærten). Mette Keller er ”redaktør” og modtager gerne indlæg
og kommentarer. Husk også bidrag til aktivitetskalenderen! Lokalbladet bliver
uddelt i hele distriktet og ligger også på www.dffo.dk og i papir hos købmanden i
Feldballe.
Friskolen. Skolen har fået 7. klasse, og elevtallet fortsætter med at stige. Elev-
tallet er gået fra 74 til 98 elever. Der er flere elever fra Ebeltoft, men transporten
til og fra er et problem. Fint samarbejde med hallen og SFO.
Friskolens støtteforening. Støtteforeningen sælger julekalender, til fordel for
delvise fripladser. Men laver også mange aktiviteter til fordel for skolen.
Kejlstrup. Beboerforeningen har fået ny formand (Helle Hougaard) Der er
mange små aktiviteter og god opbakning til banko, fastelavn og fællesspisning.
Rostved. Et stort projekt på sportspladsen med bålhytte, shelter og naturlege-
plads afventer svar på ansøgning om 180.000kr. Der var fin tilslutning til sankt-
hans og fællesspisning på sportspladsen i forbindelse med en aktivitetsdag.
Feldballe børnehave. Pæn søgning, men ramt af besparelser (en ny metode til
fordeling af økonomiske ressourcer i kommunen har betydet at små institutioner
bliver særlig hårdt ramt, altså de små institutioner får færre penge og de større
får flere). Det betyder fx at børnehavens støtteforening samler penge ind til fx
maling af institutionen. Samarbejdet med Friskolen er godt.
DFFO. Formanden Kristian Søborg præsenterede bestyrelsen og fortalte om
distriktsrådets arbejde og arrangementer, bl.a. dialogmødet med politikerne d.
24.10. Et godt tilbud blev præsenteret for foreningerne, inspireret af at der er sat
en hjertestarter op ved indgangen til Friskolen: Der vil blive afholdt et første-
hjælpskursus inkl. hjertestarter for 10 deltagere. DFFO betaler for kurset. Hver
forening opfordres til at tilmelde en deltager.
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Information fra Feldballe-Tåstrup Antenneforening 
Vi har nu modtaget mange medlemskontrakter og tilmeldinger, men der er stadig
plads til mange flere. Så har du endnu ikke tilmeldt dig, kan det nås endnu.
Tilmeldings-procedure forefindes under sidste nyt på vores hjemmeside som er
www.ftaf.dk
Gravearbejdet påbegyndes allerede midt i september, og NRGi har lovet det er
færdigt 1. november.
Det vil sige at jeres nye fiberforbindelse er klar 1. november, så derfor husk at
opsige jeres nuværende løsninger.
Vedrørende spørgsmål til teknisk installation eller lignende,
ret henvendelse direkte til NRGi på Tlf: +45 79 29 29 00
Vedrørende spørgsmål til medlemskab af antenneforeningen
bedes der rettet henvendelse til feldballeantenneforening@gmail.com
eller til bestyrelsesformand Lars Almsten på tlf. 40 32 32 51.

Med venlige fiberhilsner
Bestyrelsen

Michael Hjorth Andersen - Mads Holm Nielsen - Jan Degn - Lars Almsten

● P er kommet godt i gang med sit fjerde skoleår.
● Nu med 100 elever.
● Aktive forældre har sørget for at indskolingen og SFO'en

har startet skoleåret i nyrenoverede lokaler.
● Har været på lejrskole i København med 6. og 7. klasse.
● Har integreret iPads i undervisningen på alle klassetrin.
● Arbejder sammen med TGF om parkour og basket i

fritidsordningen.
● Holder skolefest for hele skolen i november.
● Skal på lejrskole med hele skolen til foråret.
● Vi ønsker alle et godt efterår.

Se mere på www.feldballe-friskole.dk
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Kulturklubben præsenterer:
The Moor Rose

(Australien)
Afslut din efterårsferie med en koncert i Feldballe.
Den 19. oktober kommer der endnu en gang nogle dygtige australske
musikere til Feldballe.
Denne gang bliver det verdensmusik med The Moor Rose – en trio på
guitar, cello, fløjter, didgeridoo, bouzouki og percussion.
Efter England, Holland og Tyskland slutter de deres turne her i Feldballe.
The Moor Rose spiller den 19. oktober kl 20.00 i Ravnen på Friland.
Billetter kan bestilles ved SMS til 2390 0924, eller købes ved døren.
Billetter koster 80,-, børn under 14 er gratis.

“The Moor Rose is everything from Folk with Jazz overtones, to
Roots or Blues-infused songs of wonder and beauty, and from
scintillating ambient instrumentals to ethereal up-tempo World
Music Fusions.”
- Du kan høre noget af deres musik på www.themoorrose.com



Zumba i TGF - Torsdage kl. 17-18
Torsdag d. 3. oktober starter der Zumba i Feldballe Hallen.
TGF har været så heldig at Tina Christensen, vil tage Zumba uddannelsen
og derefter undervise en gang om ugen.
Tina har erfaring som fitness instruktør, og har også tidligere haft dame-
gymnastik i TGF.
Holdet er et begynderhold, men der skulle være mulighed for at også lidt
øvede kan få pulsen op.
Pris for holdet er 300 kr (+ grundkontingent 100 kr hvis du ikke har gået på
andre TGF hold i 2013).
Holdet fortsætter til ca. 1. april.
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Støttemedlemskab af TGF
Når man bor i et lille samfund som vores, er det vigtigt at bruge alle de frivillige
kræfter så optimalt som muligt.
Derfor har TGF's støtteforening på sidste generalforsamling nedlagt sig selv og er
efterfølgende blevet et udvalg under hovedbestyrelsen i TGF.
Støtteudvalget vil videreføre støtteforeningens arbejde: at støtte TGF, praktisk og
økonomisk i det daglige, herunder specielt TGF’s ungdomsarbejde.
Du kan indbetale husstands-støttekontingent for 2013, 150 kr, på konto reg. 3241
kontonummer 3241708365. Husk at skrive navn på overførslen.
Venlig Hilsen Udvalget
Hanne Isaksen – Lone Vejlgaard Nielsen – Mathilde Holm Hjorth

Træningstider i TGF
Fodbold udendørs

Drenge og piger, U8, U7, U6. Tirsdag 17-17.45
Drenge U10, U11. Tirsdag 17-18.30 og torsdag 17-18.30
Senior herre. Tirsdag 19-21 og torsdag 19-21

Badminton Turneringsbadminton. Mandag 19-21
Børnebadminton. Torsdag 18-19
Motionsbadminton. Torsdag 19-21

Gymnastik Små spilopper, årgang 2010 og 2011. Tirsdag 15-15.50
Store spilopper, årgang 2008 og 2009. Tirsdag 16-16.50
Springgymnastik drenge og piger, 0.-4. klasse. Tirsdag 17-18
Familieleg og hygge i hallen. Søndag 10-12
Parkour. Mandag 14.30-16

Volley Volley, voksne mix. Tirsdag kl. 19-20
Basket U6, U8 og U10 - drenge og piger. Mandag 17-18
Se mere info på klubbens hjemmeside: taastrup-gf.dk
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Vi planlægger arrangementer i både
oktober og november.
Datoerne ligger endnu ikke fast, men
der vil komme opslag i god tid inden
arrangementerne.

Oktober: Juleudflugt til Torrild Mejeri
November, uge 48: Julehygge i forsamlingshuset

For alle, som har lyst til at komme og lave
dekorationer

DFFO
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn 

(= Feldballe-Tåstrup, Kejlstrup, Bjødstrup og Rostved)

inviterer tilVælgermøde
forud for Kommunalvalg 2013
torsdag d. 24. oktober kl. 19
i Tåstrup Forsamlingshus.

- Mød dine lokalpolitikere i en åben samtale.
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Lej Feldballe Hallen til børnefødselsdag, sport og idræt
Det koster 300 kr i timen at leje Feldballe Hallen til at holde børnefødsels-
dag. Før og efter kan man gratis benytte caféen.
Man kan også leje hallen til sport og idræt, det koster også 300 kr i timen. 
Baneleje: 60 kr i timen pr. bane.
Kryds i kalenderen
Søndag d. 12. januar holder vi "Åben hal" hvor du kan komme i hallen og
se hvad hallen bliver brugt til til daglig.

SPONTANIDRÆTSANLÆG ved Feldballe Hallen
For et års tid siden henvendte Lukas Wassberg sig til Feldballe Hallens
bestyrelse med en idé om at bygge et skate-anlæg på hallens jord.
Idéen udsprang af, at hallen fra årsskiftet 2012/2013 skulle komme på
lokale hænder, og dermed ville et stort stykke jord gå fra kommunalt til
lokalt ejerskab.
Vi i hallens bestyrelse kunne rigtig godt lide idéen, og bad Lukas arbejde
videre med projektering af anlægget samt at skrive ansøgninger til fonde
for at rejse penge til projektet. I dag står vi med et unikt projekt der inde-
holder: skatebane, parkourbane, klatresten ('boulder') og streetbasket og
-fodboldbane. I dag findes tilsvarende anlæg kun i hovedstadsområdet og
enkelte andre steder i landet. Anlæggets aktiviteter er hovedsageligt
oplagte for børn og unge, men det er ønsket at skabe et område der til-
trækker alle generationer. Derfor opfordrer vi den modne generation til at
undersøge hvilken aktivitet den gerne ser inkluderet i projektet.
Økonomien ser også positiv ud, idet vi har nu har lovning på 650.000 kr af
de 850.000 kr som anlægget samlet koster (et billigt anlæg fordi det for-
udsættes at vi lokalt byder ind med frivillig arbejdskraft). De 650.000 kr
kommer fra: LAG, Lokale- og Anlægsfonden samt Syddjurs Kommune.De
sidste 200.000 kr håber vi nu at samle ind blandt fonde, lokale erhvervs-
drivende, institutioner og privatpersoner.
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Der er naturligvis plads til mange flere sponsorer – til gengæld for et
sponsor-beløb tilbyder vi street-credit for al fremtid.
Hvis du vil give økonomisk støtte til anlægget kan du kontakte:

mette_keller@hotmail.com / 6133 2530
larskeller@gmail.com / 2024 0505 eller
lukaswassberg@gmail.com / 2986 2387

Ud over at økonomien skal være på plads, så kræver anlægget også en
stor del frivillig arbejdskraft.
Vi vil i den forbindelse oprette en jobbank med personer vi må kontakte
når forskellige praktiske og/eller organisatoriske opgaver skal udføres.
Så kan man i hvert enkelt tilfælde melde til/fra om man har tid og lyst til at
deltage i den enkelte opgave.
Hvis du vil stå i jobbanken så send en mail til: mette_keller@hotmail.com
Mvh
Feldballe Hallens Bestyrelse 

SPONSORER indtil NU
Stutteri Birkegården 5000 kr
DFFO 10000 kr
AF Friland 10000 kr
Steen Møller 2500 kr
SuperBest Rønde 5000 kr
Small Planet 5000 kr
Habitat Vision 5000 kr
Nymann Autoparts 5000 kr
Vinkærgård 5000 kr
Pivotech 2500 kr
Din Købmand i Feldballe 2000 kr
(plus 0,50 kr pr rundstykke butikken sælger
fra 1.10. til anlægget er færdigt)

Dvs at de første 57.000 kr af de 200.000 er fundet.



LOKALbladet oktober-november 2013

Side 10

Fællesspisning
tirsdag den 5. november kl. 18

Voksne 40 kr.
Børn (2-9 år) 30 kr.

... billigere kan det vist ikke gøres!
Tilmelding senest torsdag 31. september.
Ring eller SMS til Anja, tlf. 2081 2516.

Fortæl antal voksne og børn –
samt om nogen af jer er vegetarer.

Nye deltagere i fællesspisningen kan blive
medlem af ”Madklubben” ved indgangen.

(Medlemskab i 2013 er gratis)

Fredagscafe
Så er Kulturklubben igen på banen med fredagscafeer - denne sæsons
første bliver i Tåstrup Forsamlingshus fredag den 8. november 2013. 
Døren er åben fra kl. 19, så kom når du har lyst.
Hvad skal der ske? Det ved vi ikke endnu, men vi skal nok finde på et
eller andet, og vi lover, at det bliver en hyggelig aften.

Hilsen Kulturklubben
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Feldballe Hallen
formand Bertel Clausen
tlf. 2040 3664
e-mail: feldballehallen@gmail.com
TGF (Tåstrup Gymnastik Forening)
samt Sommerfestudvalget
formand/kontaktperson Mette Keller
tlf. 6133 2530
e-mail: mette_keller@hotmail.com
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
Andelsforeningen Friland
formand Morten Overgaard
e-mail: overgaard@id.aau.dk
Humørklubben
formand Lis Haagensen
tlf. 8636 7013
Tåstrup og Omegns 
Husmoderforening
formand Berit Møller
e-mail: berijen@gmail.com
Feldstrup Revy- og Teaterforening
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail: per.iqjob@gmail.com

Kontakt de lokale foreninger
KulturKlubben
kontaktperson Jo Morandin
tlf. 2390 0924
e-mail: kulturklub8442@gmail.com
Tåstrup Forsamlingshus
formand Per Kejser-Andersen
tlf. 2465 7741
e-mail:
taastrup.forsamlingshus@gmail.com
Kejlstrup beboerforening
hjemmeside: www.kejlstrupby.dk
Bjødstrup grundejer- 
og beboerforening
hjemmeside: www.bgob.dk
Rostved beboerforening 
og forsamlingshus
hjemmeside: www.rostved-by.dk

DFFO (distriktsrådet)
formand Kristian Søborg
tlf. 4072 7856
e-mail: kristian.s@privat.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

Her er plads til DIN forening!
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OBS - Deadline for indlæg til
LOKALbladet december-januar:
søndag den 17. november.
Omdeles senest 1. december.

Dato Kl. Arrangement Arrangør Sted Pris
TIR 1. og 15.
oktober 14.00 Hyggemøde Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
LØR 5.
oktober 18.30 Oktoberfest Rostved

Beboerforening
Rostved

Forsamlingshus 150,-
LØR 19.
oktober 20.00 Koncert med

The Moor Rose KulturKlubben Ravnen, Friland voksne 80,-
børn (u. 14) 0,-

TOR 24.
oktober 19.00 Vælgermøde DFFO Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 10,-)
TIR 29.
oktober 14.00 Hyggemøde Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
TIR 29.
oktober 20.00 Generalforsamling Friskolens

Støtteforening Feldballe Friskole -
FRE 1.

november Fibernet starter Feldballe-Tåstrup
Antenneforening Feldballe-Tåstrup -

Tir 5.
november 18.00 Fællesspisning Tåstrup

Forsamlingshus
Tåstrup

Forsamlingshus
voksne 40,-

børn (2-9 år) 30,-
FRE 8.

november 19.00 Fredagscafe KulturKlubben Tåstrup
Forsamlingshus gratis

TIR 12. og 26.
november 14.00 Hyggemøde Humørklubben Tåstrup

Forsamlingshus
gratis

(kaffe 20,-)
TOR 21.
november Skolefest Feldballe Friskole Feldballe Friskole -
TIR 10.

december 14.00 Juleafslutning Humørklubben Tåstrup
Forsamlingshus

gratis
(kaffe 20,-)

SØN 12.
januar Åben hal Feldballe Hallen Feldballe Hallen gratis

Kalender

Hvis “det lille hvide blad” bli’r væk
... Så aner du ikke, hvad der sker !


