
Referat af afholdt vælgermøde d. 15/11-2017. 

DFFO arrangerede i forbindelse med kommunalvalget d. 21/11 – 2017 et lokalt vælgermøde på Feldballe 
Friskole i samarbejde med Mads Stensgård Nielsen (En lokal ildsjæl med god kontakt til de forskellige 
politikere). 

Der var annonceret for arrangementet via en STOR banner på Feldballe Friskoles hegn, Plakater i 
lokalområdet, annoncer i Adresseavisen, Grønærten og Figenbladet samt masser af opslag på facebook. 

Elever fra 8. og 9. klasse på Feldballe og Syddjurs Friskoler var inviteret til arrangementet og mødte 
forberedte op. 

 

Deltagende politikere: 

Claus Wistoft og Jørgen Ivar Mikkelsen (Venstre), Anita Søholm og Niels Gyldenlund Mikkelsen 

(Socialdemokratiet), Kirstine Bille (SF), Tommy Bøgehøj (Konservative), Rasmus Andersen (Nye Borgerlige), 

Jakob Rauff (Alternativet), Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten), Inger Therkildsen (Liberal Alliance), Kari 

Baklund (Radikale Venstre), Laila Sortland (Dansk Folkeparti).  

 

Praktisk: 

- Dato: 15/11 – 2017 Kl. 19:30 
- Sted: Feldballe friskole 
- Velkomst af DFFO ved Helle Irena Thuesen Bruun. 
- Ordstyrer ved paneldebatten Mads Stensgård Nielsen. 
- Forplejning  

o Kaffe/the/småkager – DFFO 
o Øl/vand – Støtteforeningen for Feldballe Friskole og Børnehus 

Dagsorden: 

- 19:30 – 19:40 DFFO byder velkommen. 
- 19:40 – 20:30 Valgcafe, tæt debat mellem borger/politiker ved små samtale-borde. 
- 20:30 – 20:40 Kort pause. 
- 20:40 – 21:55 Klassisk paneldebat i gymnastiksalen med spg. fra salen. 
- 21:55 – 22:00 Tak for i aften. 

Form: 

- DFFO + Mads Stensgård Nielsen og Skolens pedel Jan Degn mødtes kl. 18:00 til klargøring (Nogen 
allerede kl. 17:00) 

- Støtteforeningen mødte kl. 18:30 og klargjorde kaffe/the samt deres ”bod” med kolde drikkevare. 
- Politikerne mødte omkring  kl. 19:00 (var dog inviteret til at komme fra kl. 18:00) og klargjorde 

deres plads i panelet samt stillede diverse bannere og gadgets, nips, bolsjer og kuglepenne op. 
- Der blev lavet 10 borde med plads til en politiker ved hvert bord, politikerens plads blev markeret 

med et gult skilt.  
- På alle borde lå der spørgsmåls-kort til inspiration hvis snakken ved bordene skulle gå i stå. 

Spørgsmålene var på forhånd sendt til politikerne for at give dem en chance for at forberede sig. 
(Se spg. sidst i dette referat). 

- På alle borde stod der gratis kaffe/the/vand og småkager. 



- I gymnastiksalen blev der sat 10 små borde (lånt på lærerværelset) op i en halvcirkel til 
paneldebatten. Salen blev fyldt med bænke og stole til publikum.  

- Der var lånt mikrofon + højtaler af skolen, desværre virkede det ikke optimalt.  
- Arrangementet startede med en personlig velkomst i døren med håndtryk til alle. 
- Herefter en henvisning om at tage plads i gymnastiksalen. 
- Fælles velkomst i gymnastiksalen først af DFFO og derefter af Mads Stensgård Nielsen. 
- Derefter blev borgere og politikere sendt ud til de små samtale-borde (valgcafe), her gik snakken 

lystigt og 3 gange blev politikerne bedt om at skifte bord. 
- Så en kort pause. 
- Derefter blev borgerne endnu enegang henvist til gymnastiksalen, hvor paneldebatten blev skudt i 

gang af Mads Stensgård Nielsen. En rigtig god debat med gode spørgsmål fra borgerne (unge som 
gamle), der var god og munter stemning.  

- Mads Stensgård Nielsen lukkede og slukkede også begivenheden med en stor tak.  
- Støtteforeningen havde mens paneldebatten stod på ryddet op og stillet de 10 samtale-borde på 

plads, så der var kun gymnastiksalen tilbage at ordne. 
- Et meget vellykket arrangement med efterfølgende stor ros fra mange fronter.  
- Se grundig evaluering af arrangementet i referat af DFFO møde d. 28/11 – 2017.  

   

 

Inspiration til ValgCafé – Samtalekort: 

1. Offentlig Transport 

Kan den offentlige transport forbedres i Syddjurs og hvordan? 

Lufthavn og Letbane får vi nok for pengene? 

Andet… 

 

2. Folkeskoler VS Friskoler 

Kommer der flere skolesammenlægninger? 

Folkeskole eller friskole…? Hvad er bedst? 

Andet… 

 

3. Fritid og Kultur 

Hvilke projekter er vigtigst for at sikre en aktiv og kulturel udvikling i kommunen? 

Lever foreningslivet eller er de frivillige flyttet? 

Andet… 

 

4. Flygtninge/Indvandre 



Hvad er kommunens vigtigste opgave? 

Integration. Hvor meget eller hvor lidt…? 

Andet… 

 

5. Natur og Miljø 

Havbrug. Hvorfor egentlig ikke…? 

Ferieboliger eller fredninger? 

Nationalparken nu og i fremtiden. 

Andet…. 

 

6. Turisme 

Hvordan gøres Syddjurs spændende at besøge? 

Hvad er vores vigtigste seværdigheder nu og i fremtiden? 

Andet…. 

 

7. Unge og Uddannelse 

Er der nok uddannelses tilbud til unge i Syddjurs? 

Er det attraktivt at være ung i Syddjurs? 

Hvad kan lokke de unge til kommunen? 

Andet… 

 

8. Demografi 

Alle tal er hentet fra syddjurs.dk - Befolkningsprognose for Syddjurs kommune. (Se nedenfor) 

Hvordan kan vi vende denne udvikling? 

Hvad skal der gøres for at lokke folk til kommunen? 

Andet… 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


