
Referat af møde i DFFO, mandag den 10. oktober 2010 klokken 
19.00 på Friland i Habitat Visions lokaler 
 
Tilstede var Erik Aude, Lars Keller, Jakob Krause, Jørgen Nilsson, Inge-Lise 
Kousholt og Kristian Søborg. Alette Skov-Hansen deltog under punkt 1. 
 
Ad punkt 1. Kommunalt projektkatalog om bl.a. landsbyer. Alette Skov-
Hansen orienterede om det kommunale arbejde frem mod den næste 
kommunalplan, som er en slags tredelt arbejdsperiode. I øjeblikket arbejdes der 
med at udfylde et såkaldt projektkatalog, som er en opsamling af de ting der lå 
fra de fire gamle kommuner, og som risikerer at blive væk, hvis de ikke samles 
op. Der er stadig mange uudfyldte huller i projektkataloget som der ønskes lokale 
input til. Der var enighed om at dette kunne være et godt udgangspunkt for 
indholdet på det såkaldte foreningsmøde som skal afholdes senere. Alette gav 
tilsagn om at hun gerne ville deltage i et sådant møde.  
 
Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt. 
 
Ad punkt 3. Trafikforbedringer i Rostved . Erik Aude har givet tilsagn om at 
underskrive en henvendelse fra Rostved Beboerforening til kommunen om at få 
hastigheden på omfartsvejen dæmpet. 
 
Ad punkt 4. Foredragsrække i samarbejde med Thorsager Distriktsråd 
(Foreløbigt tema: Djurslands natur, landskab og udvikling). Thorsager 
distriktsråd har rettet henvendelse om, om vi ville være med i en foredragsrække, 
som kunne holdes på skift i områderne. Emnet skulle være: Djurslands Natur og 
landskab. Foredragsholdere nævnt indtil nu: Morten DD, Keld Hansen, Chris 
Macdonald, Ministrene på området, Bonderøven, Søren Ryge, Vilfred Friborg og 
lignende. Der arbejdes videre med dette. 
 
Ad punkt 5. Hjemmesiden – status. Kalenderen er opdateret, men der mangler 
endnu noget arbejde med at få firmaoplysningerne ind på siden. Kristian Søborg 
arbejder videre med punkterne fra referatet fra sidste møde. 
 
Ad punkt 6. Foreningsmøde. Mødet er planlagt til den 23. januar 2012, Lars 
Keller tjekker om forsamlingshuset et ledigt og laver et udkast til indkaldelse. 
Som et punkt på dagsordenen er et oplæg fra Alette om planerne nævnt under 
punkt 1. 
 
Ad punkt 7. Årsmøde med kommunen. Hvem kommer og er der vigtige pointer 
fra Distriktet at overbringe til kommunen? Erik Aude deltager og gerne 1 mere. 
Erik mailer indkaldelsen ud. 
 
Ad punkt 8. Sommerkoncert. Evaluering. Med kort varsel blev der stablet 
højkvalitets kulturoplevelser på benene i distriktet. Sommerkoncerterne fik god 
og rosende omtale i aviserne. 



Ad punkt 9. Distriktsfolder: Hvem gør hvad hvornår? Et trefoldet A4 koster 
omkring 3 kr. pr. stk har Jørgen fået oplyst, dog stærkt afhængigt af antallet.  På 
foreningsmødet kunne det aftales at der kan gives et gratis medlemskab af den 
lokale beboerforening i velkomstgave. Jørgen Nilsson laves et ”skelet” til folderen 
og dens indhold, og der skulle gerne være et udkast klar til næste møde. 
 
Ad punkt 10. Update omkring hallen. Lars Keller har udarbejdet et udkast til et 
brev til kommunen hvori han beder om en dialog om hallens fremtid, samt 
orienterer om kontrakten om områdets adgang til mødelokalerne. 
 
Ad punkt 12. Shelters. Menighedsrådet er positivt indstillet, men stiller dog en 
række betingelser for at lade os låne jorden. Jakob arbejder videre ud fra dette. 
 
Ad punkt 13. Eventuelt. Der er aftalt et bestyrelsesarrangement til den 12. 
november. Det undersøges om der noget kulturelt i området som vi kan deltage i 
i denne forbindelse. 
 
Næste møde afholdes den 9. januar 2012. 
 
For referatet 
 
 
Kristian Søborg 


