
Referat af DFFO bestyrelsesmøde 17.6.2014 kl. 19.30 hos Anne-Marie i Rostved 

  
Til stede: Eva Therkildsen, Kristian Søborg Annette Aude, Anne-Marie Foged 

Fraværende: Lars Keller, Erik Aude. Caroline Meyer White er fratrådt som suppleant siden sidste 

møde 

 

Syddjurs Kommunes civilsamfundskoordinator Peter Kromann-Andersen deltog i første halvdel af 

mødet og præsenterede kommunens civilsamfundsstrategi (kan findes på kommunens hjemmeside) 

og sin egen rolle i de kommende to år, som projektstillingen foreløbig er begrænset til. 

Peters opgaver ligger ikke indenfor det sociale frivillige arbejde, men i feltet hvor borgere og 

kommune løfter i flok. Alette vil fortsat være Distriktsrådenes kontaktperson og hendes opgaver 

uændrede. 

Peter præsenterede et papir med sine og kommunens tanker omkring civilsamfundsstrategien: 

Civilsamfundsstrategien  

Tre indsatsområder: 

Det fælles billede 

Den kompetente borger 

Den kompetente kommune 

 

Civilsamfundskoordinatorens rolle og placering  

Placering i forhold til samarbejde mellem borgere (”borgere hjælper hinanden”) og det 

sociale frivillige arbejde (”stærk hjælper svag”) 

Input fra besøgsrunde til distriktsråd 

 

Eksempler på aktiviteter i forhold til de tre indsatsområder: 

Det fælles billede: udbredelse af de gode eksempler og de gode idéer 

Den kompetente borger: værktøjer i form af kurser i fx fundraising og projektledelse  

Den kompetente kommune: At ændre sig efter borgernes tilbagemeldinger, tilladelser, lån af 

materiel, mægler i tilfælde af rod hos naboen, borgerombudsmand?  

  

Vi fik en god snak, hvor vi præsenterede vores distrikts særlige problemstillinger for Peter og 

prøvede i fællesskab at definere de muligheder der ligger i samarbejdet. Fra de store linjer, til helt 

lavpraktiske ting som behovet for en kommunal græsslåmaskine til grøftekanter i Bjødstrup. 

Vi opfordrede Peter til at tage kontakt til beboer / borgerforeningerne for at præsentere sig selv og 

sin rolle i kommunens civilsamfundsstrategi. 

 

På bestyrelsesmødet gjorde Annette rede for økonomien, der har det godt. 

Ad punkt 1: Mødeplanlægning for 2014:  
Følgende datoer er valgt: 15/9, 20/10, 24/11, 12/1 2015. Mødet d. 15.9. er hos Kristian 

 

Ad punkt 2: Virksomhedsmesse 

Der blev på generalforsamlingen foreslået at afholde en virksomhedsmesse (CVR-messe) for de 

små virksomheder og firmaer i distriktet for at fremme samarbejde og netværksdannelse. 

Kristian vil undersøge nærmere sammen med Peter, erhvervschefen og Steen Møller hvordan vi 

finder virksomhederne og gennem invitationer finde ud af om interessen for en messe er til stede. 

Messen forestilles afholdt en lørdag i november. 

 



Ad punkt 3: Bustur 
Vi vil gerne arrangere en bustur rundt i distriktet for politikere, beboerforeningerne og DFFO. 

Tidspunktet skal være en tidlig aften april og gå fra Rønde via Rostved, Bjødstrup, Kejlstrup, 

Feldballe, Tåstrup og Essig tilbage til Rønde. Forhåbentlig vil beboerforeningerne bidrage med 

introduktion til hver deres landsby og de lokale problemstillinger. Annette vil undersøge 

muligheden for en bus til rimelig pris, hvilket er forudsætningen for turens gennemførelse. 

 

Ad punkt 4: Præmien for årets landsby, hvad gør vi med den? 

DFFO modtog 5000kr fra kommunen på Feldballes vegne for nomineringen som Årets landsby. 

Pengene er ikke overdraget endnu. Vi vil opfordre Feldballe-hallen til at bruge pengene i 

forbindelse med en festlig åbning af skateranlægget. Kristian kontakter dem. 

 

Ad punkt 5: Eventuelt 
Anne-Marie ønskede en diskussion af Lokalbladets fremtid ud fra fornemmelsen af at Rostved og 

Bjødstrup ikke har den store interesse i det og ikke benytter muligheden for at sætte lokale nyheder 

og information i bladet. Da vi fortsat ønsker et forum til at formidle information i distriktet, blev 

forskellige muligheder for distribution diskuteret, fx indstiksark i Figenbladet og i Bjødstrups 

nyhedsmail, eller opsætning af selvafhentningskasser i hver landsby. Der kunne også efter hvert 

distriktsrådsmøde udsendes nyt fra DFFO til de lokale nyhedsblade / mails. 

Vi fortsætter diskussionen på næste møde. 

 

 

Ref.: Anne-Marie 

 


