
Referat af møde i bestyrelsen for DFFO, på Habitat visions kontor på Friland, mandag den 18. 

februar 2013, klokken 19.30. Tilsted var Erik Aude, Lars Keller, Inge-Lise Kousholt, Anne-Marie 

Foged, Eva Therkildsen, Jakob Krause og Kristian Søborg. 

 

Ad. punkt 1. Valg af ordstyrer. Erik Aude blev valgt. 

 

Ad punkt 2. Forberedelse af fællesmødet/GF i Rostved. Mødet afholdes den 12 marts, vi sen-

der mail til alle vi har på listerne, samt sætter en annonce i avisen. Mødet omtales på alle steder vi 

deltager i diverse møde, og vi opfordrer nye til at stille op. 

Vi annoncerer med orientering om LAG-støttede aktiviteter, samt andre lokale aktiviteter / projekter 

og foredrag af ekspert i landdistriktsudvikling 

Jakob køber øl og vand ind. Vi mødes 17.15. Erik udleverede oversigt over beretnings-emner og 

ændringer og tilføjelser sendes til Erik. Lone Henriksen opfordres til at være ordstyre. Jakob får 

regnskabet revideret. 

 

Ad. punkt 3. Vedtægtsændringer. Det fremsendte oplæg blev gennemgået. Det renskrives og 

bliver fremlagt på mødet den 12.  

 

Ad. punkt 4. Opfølgning på det kommunale årsmøde for distriktsrødder  

Erik gennemgik (suffleret af Eva Therkildsen) de forskellige distriktsråds mest iøjnefaldende ar-

bejdsområder 

Ebeltoft, 1 år gammel: maltfabrikken, fregat, færge 

Hornslet, 10 punkter på planen ad gangen 

Rønde, udendørs fitness, maleri på plejehjemmet 

Mols, digital motorvej, akutbil, færge til samsø, muslingefarm 

Ryomgård, byggegrunde, bosætning, partimøder vælgermøde søndagen før kommunalvalget 

Kolind, byfornyelse 

Ådalen, foreningsmøde, erhvervsmesse, grejbank æblepresser m.v. men også meget energi på 

kamp mod biogasanlæg 

Rosmus, liv og land 

Mørke, visionsdag for lokalområdet 

Ugelbølle, friskole, blomstrende landsbyer, facebookgruppe, Stier i kommunen, kløverstier 

 

Ad. punkt 5. Indstilling vedr. et kommunalt samarbejde mellem Distriktsråd  

Ebeltoft har foreslået et fælles forum for distriktsrådene. Ingen ved helt hvad de mener. Det kan 

blive en slags skygge byråd. Vi er ikke interesserede i et formaliseret samarbejde, men vi kunne 

godt tænke os en kortlægning af de punkter der er i arbejde hos de forskellige distriktsråd, gerne 

ved kommunens mellemkomst. F.eks. en samling af de 5 vigtigste punkter fra hver. 

 

Ad. punkt 6. Kommuneplan  



Pia Degn fremlagde processen, Der afholdes 4 møder, som vi bør komme til, 5. marts  

trafik, 7. marts landbrug, 12. marts byudvikling, 26. februar klima og energi. 

Kommuneplanen kommer i høring hen over sommeren. Vi må afholde møder med lo- 

kalbefolkningen for at afklare de lokale holdninger. Vi koordiner vores deltagelse i de ovenfor 

nævnte møder. 

 

Ad. punkt 7. Plan for folder uddeling. Folderne har fået en meget positiv modtagelse i lokalom-

rådet og restoplaget deles ud blandt ejendomsmæglere på biblioteket, forsamlingshuse og andre 

steder hvor det findes formålstjenligt. 

 

Ad punkt 8. Opfølgning på Spontanidrætsanlæg ved Hallen  

LAG har givet tilsagn om at støtte med godt 390.000 kroner. Lukas arbejder videre, der mangler  

stadig tilsagn fra Realdaniafonden. Da pengene først kommer sent opfordres Lukas til at spørge 

Kommunen om mellem finansiering.  

 

Ad punkt 9. Stisystem og pomet mellem hal og Friland 

Der er også foreslået en sti fra Hallen til Friland. Sti foreslås bygget halvt af lokale og måske halvt 

af kommunen, idet det delvist er kommunens jord der skal anvendes. 

 

Ad punkt 10. Opfølgning på møde for ildsjæle i feldballehallen  

Det er oplagt at indtænke distriktsrådene i dette. Der er projekt midler sat af. Mødet gav også tilba-

gemeldinger til kommunen, hvor der er afsat penge til ensomme ældre. Kommunen kunne kort-

lægge ensomme ældre. 

 

Ad punkt 11.  Indstilling af ildsjæle, lokalt og i kommunen  

Vi indstiller en aftalt person til vores egen pris med mindre der kommer andre åbenlyse anbefalin-

ger inden fællesmødet. 

 

Ad punkt 12. Evt.  

Mail til indstilling af landsby, Feldballe indstilles, vi kan ikke nå at koordinere, men vi er sikre på at 

de andre er enige med os… 

 

Vorbasse møde i marts for lokale ildsjæle: DFFO betaler deltagelsen, og transporten. 

 

Jørgen Møller, workshop om udvikling i landdistrikter. Kan det lade sig gøre at afholde sådan en in-

den fællesmødet. Lars Keller retter henvendelse til Jørgen Møller. 

 

Lars Keller foreslog en bedre støtte til lokalbladet, evt et indlæg betalt af DFFO fra lokalforeninger-

ne. Eva Therkildsen foreslog at vi kunne melde ud at vi har lidt penge. Vi skal huske at holde fæl-

lesmøde med alle foreningerne. Børnehaven skal tages op på et møde i børnehaven, med FI-



udvalget,  hvor DFFO også skal deltage. Lars tager kontakt til Lene og Søren Peter Klærke. Mødet 

omhandler fremtidsplaner for børne- 

haven. 

 

For referatet 

 

 

Kristian Søborg 

 

 

 


