Referat af DFFO bestyrelsesmøde 25.11.2013 kl. 19.30 på Habitat Visions kontor
i Feldballe
Til stede: Annette Aude, Eva Therkildsen, Kristian Søborg, Lars Keller, Erik Aude, Anne-Marie
Foged. Fraværende: Caroline Meyer White
Ad punkt 1: Valg af ordstyrer
Lars
Ad punkt 2: Referat fra møde om kulturby
Eva og Annette deltog i mødet om Aarhus som Kulturby 2017. Temaet er Rethink og indtil videre
er det noget luftigt hvad angår det konkrete. Beløbsrammen er på plads (220miokr + statstilskud),
og hele regionen er tænkt ind i arrangementet. Syddjurs Kommune har sat 1.3 mio.kr af til lokale
arrangementer, som fx Fregatten Jylland, Maltfabrikken, Kraftværket. Af interesse for vores distrikt
var et forslag fra naturvejleder Anita Søholm, der arbejder med et cykelstiprojekt der skal gå
gennem 6 kommuner, ca. 100km. Ruten skal passere forskellige spise- og overnatningssteder og
seværdigheder, blandt andet Møllerup. Lars lader gå videre til Friland om de har noget at byde ind
med. Der er penge at søge, i form af underskudsgaranti, hvis man byder ind med en ide, men den
skal på længere sigt kunne generere indtægter. Der er sat 25 gange 10.000kr af til projekter for
unge. Følg med på hjemmesiden http://www.aarhus2017.dk/
Ad punkt 3: Referat fra møde om landdistrikter
Kristian, Erik og Anne-Marie deltog i kommunens arrangement om landdistrikter d. 5.11. Der var
tre lange, gode indlæg, bl.a. fra ministeriet. De holdt sig dog på et meget overordnet plan. Derefter
var der indlæg fra 4 ildsjæle, der præsenterede egne, lokale projekter. Det var et inspirerende møde,
der dog ikke gav os ideer til konkrete tiltag i vores distrikt. Generelt har kommunen fokus på
landdistrikterne, hvor over halvdelen af indbyggerne bor, men det er det blå og grønne bånd +
Ebeltoft, der løber med opmærksomheden. For alle landdistrikterne gælder dog at det allerfleste
initiativer skal bæres af frivillige, med mulighed for stor politisk velvilje, men begrænset konkret og
økonomisk kommunal hjælp.
a) Indspil til landdistriktspolitikken
Kommunen har indkaldt høringssvar til de foreliggende forslag til landdistriktspolitikken. Vi har
udarbejdet et papir, der finpudses og sendes d. 26.11.
Fokus i vores svar ligger på kontinuerlig opdatering af de frivillige om lokale ændringer i
politikken, manglende politisk vilje til at prioritere infrastrukturen, som er altafgørende i de små
samfund, ønske om forbedret kommunal servicering af de frivillige og at vi ikke har brug for
awards for at bruge vores fritid lokalt til det fælles bedste.
Ad punkt 4: Kritisk gennemgang af årets aktiviteter
Ud fra et ønske om overblik over hvad DFFO har beskæftiget sig med i 2013 er her en liste over
vores aktiviteter.
Vi har
 udgivet en folder om distriktet som inspiration til bosætning
 knyttet Lokalbladet til DFFO og giver udover økonomisk hjælp til trykningen gratis
spalteplads til hver landsby
 støttet spontanidrætsanlægget i Feldballe med 10.000kr
 tilbudt distriktets foreninger førstehjælpskurser i forbindelse med opsætning af hjertestarter i
Feldballe
 vedligeholdt www.dffo.dk

Vi har arrangeret / deltaget i:
 7 bestyrelsesmøder
 afholdt generalforsamling med foredrag af Jørgen Møller 12.3.
 kommunens årsmøde for distriktsråd
 diverse møder om kommuneplanen
o udarbejdet kommentarer til kommuneplanen
 afholdt møde for borgerne om kommuneplanen og de lokale foreninger d. 9.9. med
præsentation af Grobund og Pometet
 møde om tidlig SFO
 dialogmøde om børnehaven
 afholdt dialogmøde / vælgermøde 24.10
 innovationsmøde vedr. ildsjæle
 møde om Kulturby 2017
 møde om kommunens landdistriktspolitik
o udarbejdet høriingssvar til landdistriktspolitikken
 haft besøg af Claus Wistoft fra Venstre, der gerne ville høre om vores arbejde
Ad punkt 5: Købmand og lokalsamfund
LAG har lavet et oplæg til bevaring af lokale købmænd, med inspiration fra Ringkøbing. Der er
også startet et spændende initiativ i Alken, hvor frivillige i samarbejde med et onlinesupermarked
og en lokal Kvickly holder den lokale butik i gang.
Kristian skriver et indlæg til næste Lokalbladet om Kulturby, landdistriktspolitikken, fremtidens
købmand og DFFOs årsmøde i 2014.
Ad punkt 6: Årsmøde 2014 (forberedende møde/næste møde)
På valg er Eva og Lars samt suppleanterne Caroline og Erik.
Forskellige former for indlæg på mødet blev diskuteret, fx Steen Møller og unge i kollektiv om
temaet Rethink landsbyerne, der kan måske søges tilskud fra Kulturby2017.
Et andet forslag gik ud på at køre i bus rundt til de forskellige landsbyer og hvert sted blive
præsenteret for lokale problemstillinger.
Datoen tirsdag 11.3.2014 blev foreslået, men en bustur ville ligge bedst en lørdag. På næste møde,
mandag d. 13.1.2014, lægges årsmødet fast.
Ad punkt 7: Evt.
Kommunen har opfordret foreninger til at tilmelde sig administrationssystemet Conventus. Vi
mener ikke at være omfattet af det.
Ref.: Anne-Marie

