
Referat af borgermødet i Feldballehallen 9.9.2013 
 

Omkring 30 borgere mødte op til mødet, der var arrangeret af Distriktsrådet For Feldballe og 

Omegn. Mødet bestod af to dele: orientering om kommuneplanen og præsentation af aktiviteter i 

distriktet. 

 

Rikke Stæhr Jensen, udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune gennemgik først de mere generelle 

ting, der gør sig gældende i forholdet mellem Planloven, kommuneplanen og lokalplanerne. 

Planloven sætter rammerne for fordelingen af land- og byzone, kommuneplanen specificerer hvor 

grænserne går, og lokalplanerne fastlægger den enkelte by eller landsbys udseende og 

udviklingspotentiale – i den rækkefølge.  

Herefter viste Rikke den digitale kommuneplan (den findes ikke på tryk) og hvordan man finder 

hvad der er i spil i ens eget område i forbindelse med den nye kommuneplan. 

Der var god spørgelyst til den informative gennemgang. 

To vigtige pointer fra Rikkes oplæg: 1.) Der skal gode lokale argumenter til for at ændre rammerne 

i Kommuneplanen. 2.) Hvis der skal ske en udvikling i landområderne skal det komme fra 

lokalområdet. Kommunens primære fokus vil i den kommende kommuneplan være på de tre bånd: 

Det grønne, Det blå og Ebeltoft. 

 

Anden del af mødet var en præsentation af igangværende aktiviteter og projekter i distriktet fra 

foreninger og institutioner. 

 

Feldballe Pomet (præsenteret af Thea Hestbjerg) blev stiftet i august 2013. Der er i samarbejde 

med kommunen udlagt et areal øst for hallen med 30 års brugsret, hvor der skal plantes frugttræer 

og nødde- og bærbuske. Frugter og bær må nydes af alle, og området skal være offentligt 

tilgængeligt og afgræsses af får. Endelig kommunal godkendelse mangler, ligeledes penge fra 

diverse fonde. Støt sagen og bliv medlem, giv evt. et træ! 

 

Grobund: bæredygtig bosætning i Syddjurs. Præsenteret af Caroline Meyer White. 

Planlægningen er begyndt, med møde for interesserede til vinter og mulig indflytning i 2016. 

Andelsforening for en blandet kreds af familier, enlige, seniorer og erhverv i nærheden af Friland. 

Fokus er på afprøvede løsninger, dvs. 3 standardhuse med fællesfaciliteter, der skal gøre byggeriet 

bæredygtigt, billigt og fællesskabsorienteret med plads til individualitet. Kontaktes via 

info@grobund.org 

 

Spontanidræt i Feldballe. (Præsenteret af Bertel Clausen). Skal ligge på hallens jord ved siden af 

pometet og evt. samtænkes med det. I anlægget skal man kunne dyrke idræt når man har lyst, fx. 

Parkour, basket, skateboard, bmx, og klatring 

Start på byggeriet til foråret 2014, og finansieret af fonde og folkeaktier, men der mangler stadig 

penge og frivillige. 

 

TGF. Der er mange aktive børn men der er plads til flere unge og voksne. Som noget nyt i år startes 

hold med parkour, zumba og volleyball i efteråret 2013. 

 

Lokalbladet (Grønærten). Mette Keller er ”redaktør” og modtager gerne indlæg og kommentarer. 

Husk også bidrag til aktivitetskalenderen! Lokalbladet bliver uddelt i hele distriktet og ligger også 

på www.dffo.dk og i papir hos Spar-købmanden. 

 

mailto:info@grobund.org
http://www.dffo.dk/


Friskolen.  
Skolen har fået 7. klasse, og elevtallet fortsætter med at stige. Elevtallet er gået fra 74 til 98 elever. 

Der er flere elever fra Ebeltoft, men transporten til og fra er et problem. Fint samarbejde med hallen 

og SFO. 

 

Friskolens støtteforening. Støtteforeningen sælger julekalender, til fordel for delvise fripladser. 

Men laver også mange aktiviteter til fordel for skolen. 

 

Kejlstrup. Beboerforeningen har fået ny formand (Helle Hougaard) Der er mange små aktiviteter 

og god opbakning til banko, fastelavn og fællesspisning. 

 

Rostved. Et stort projekt på sportspladsen med bålhytte, shelter og naturlegeplads afventer svar på 

ansøgning om 180.000kr. Der var fin tilslutning til sankthans og fællesspisning på sportspladsen i 

forbindelse med en aktivitetsdag. 

 

Feldballe børnehave. Pæn søgning, men ramt af besparelser (en ny metode til fordeling af 

økonomiske ressourcer i kommunen har betydet at små institutioner bliver særlig hårdt ramt, altså 

de små institutioner får færre penge og de større får flere). Det betyder fx at børnehavens 

støtteforening samler penge ind til fx maling af institutionen. Samarbejdet med Friskolen er godt. 

 

DFFO. Formanden Kristian Søborg præsenterede bestyrelsen og fortalte om distriktsrådets arbejde 

og arrangementer, bl.a. dialogmødet med politikerne d. 24.10. Et godt tilbud blev præsenteret for 

foreningerne, inspireret af at der er sat en hjertestarter op ved købmanden i Feldballe: der vil blive 

afholdt et førstehjælpskursus inkl. hjertestarter for 10 deltagere. DFFO betaler for kurset. Hver 

forening opfordres til at tilmelde en deltager. 
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