Referat af foreningsmøde i DFFO-regi i Taastrup Forsamlingshus, mandag den 23. januar klokken 20.00.
Resume:
Alle landsbyer var repræsenteret da femten af lokalområdets ildsjæle deltog i det årlige
fællesforeningsmøde som repræsenterede i alt 16 foreninger, grupper og udvalg. Overalt var der
optimisme og fremgang selvom der i nogle foreninger er brug for ekstra kræfter til bestyrelsesarbejdet.
Alle landsbyer berettede om masser af løbende aktiviteter og pænt fremmøde. En enkelt udfordring som
blev fremhævet af flere deltagere var legepladsen i Feldballe som trænger til renovering så den lever op
til moderne legepladskrav. Sidste halvdel af mødet var forbeholdt Alette Skov Hansen (Syddjurs
Kommune) som fortalte om kommunens projektkatalog som kræver input fra hele distriktet. DFFO står
for indsamling af disse input inden 1. april.

Erik Aude bød velkommen til mødet og indledte med at undskylde for forvirring om mødets starttidspunkt.
Han beskrev mødets formål som at lære hinanden lidt bedre at kende. Dette skulle blandt andet ske
gennem en 5 minutters præsentation af de foreninger man repræsenterede. Som sidste punkt på
dagsordenen ville Alette Skov Hansen fra kommunens planlægningsafdeling holde et oplæg om
projektkatalog og kommuneplan.
Han mindede om at der den 20. februar er årsmøde (som generalforsamlingen i DFFO kaldes) i Taastrup
Forsamlingshus. Der skulle gerne være nye kandidater til bestyrelsen, samt laves indstillinger til årets
ildsjæl.
Han delte en mailliste rundt til opdatering, så vi hurtigt og billigt kan gøre reklame for vores arrangementer.
DFFO arbejder i øjeblikket på en pjece der skal præsentere området for eventuelle nye tilflyttere og Erik
lovede at sende et oplæg til en sådan pjece rundt indenfor den nærmeste fremtid.
Herefter var det tid til bordet rundt:

Inge-Lise Kousholt repræsenterede Feldballe Friskole, som formand for bestyrelsen. En af årets
succesoplevelser har været at skolen overhovedet er blevet til noget, men der er meget arbejde med
”bestyrelsesting”, som bestyrelsen må tage sig af, nu hvor undervisninger er kommet ind i en almindelig
gænge . Der er tegn på at der fremover kommer lidt flere elever udenfor det nærmeste område.
Kristian Søborg er webmaster for DFFO og tilknyttet bestyrelsen for DFFO
Lone repræsenterede Rostved Beboerforening som hun er formand for. De har et sportsudvalg, et
bladudvalg og derudover er der stor tilslutning til Forsamlingshuset, som de lige har renoveret delvist med
LAG-støtte. De har deltaget i Liv i Forsamlingshusene, hvor der var et velbesøgt arrangement med Peter
Viskinde, hvor der kom folk fra hele Djursland. I februar afholdes der countryaften med Bibi og Sniff.

Sejner repræsenterede Kejlstrup Beboerforening, som har ca. 60 medlemmer. Der er ca. de samme
arrangementer hvert år, hvor mange deltager som faste gæster. Juletur, fastelavn, Sankt Hans, sommerfest,
udflugt og banko er fast på programmet hvert år. Man mødes forskellige steder i byen til de forskellige ting.
Der er etableret et fællesareal midt i byen, hvor der er planer om måske at indrette et lille bålhus eller
lignende.
Jørgen Nilsson er kasserer i DFFO.
Jakob Krause sidder i DFFO og Taastrup forsamlingshus og er formand for Taastrup Feldballe
Beboerforening. Der har været en tendens til at Taastrup-Feldballes Beboerforenings aktiviteter, juletræ,
Fastelavn og Sankt Hans bål er smeltet lidt sammen med forsamlingshusets, og derfor overvejes det at lave
en fusion mellem de to foreninger på ekstraordinær generalforsamling den 21. januar 2012.
Per Kejser Andersen mødte for Taastrup Forsamlingshus, som han er formand for. Han forventede også at
de ovennævnte foreninger ville fusionere snart. Liv i Forsamlingshusene havde Taastrup Forsamlingshus
også deltaget i, men desværre med et lille underskud til følge. Det forventes at den legeplads der ligger
nede ved kirken bliver undersøgt af nogle eksperter, og man måske kan yde noget arbejde for at gøre det
hele lovligt. Penge til renovering er der ikke. Det er under overvejelse at afholde bankospil eller lignende,
men økonomien er ellers OK. Der er ca. 50 udlejninger pr. år.
Jens Kurt Damsgård er medlem af bestyrelsen i Taastrup Forsamlingshus. Han er kommet til området med
et ønske om samle kræfterne i de mange foreninger der findes i byen, og han mente at DFFO måske kunne
være en slags paraply for alle foreningerne. Han ville også arbejde for at Forsamlingshuset kunne blive en
slags borgerhus, med kunst m.v. Det skulle gerne være Folkets Hus.
Eva Therkildsen sidder i Bjødstrup Grundejer og Beboerforening (BGOB)
Pia Strandbygaard Bittner sidder også i Bjødstrup Grundejer og Beboerforening. Hun kunne fortælle om
god succes med foreningens arrangementer og med fodboldklubben. Løbeklubben holder vinterpause.
Annette Skovsted Hansen er formand for Bjødstrup Grundejer og Beboerforening. Der arbejdes i
øjeblikket på at få etableret et fællesareal, men kommunens køb af jord er ikke faldet på plads. Der er stor
tilfredshed med at det nu endeligt er lykkedes at få en cykelsti til Rønde og der arbejdes nu på en
forlængelse til Tåstrup og til Molsvejen.

Mette Keller repræsenterede TGF, Taastrup Gymnastik Forening. Det kører på lavt blus rent
bestyrelsesmæssigt, men der er mange aktive, så der er håb om at få aktiveret nogle forældre. I 2012
overgår Feldballe Hallen sandsynligvis til selvejende institution, og der arbejdes på at dette forankres i
lokalområdet. Mette sidder også i Friskolens Støtteforening som arbejder for at samle penge ind til
forskellige ting på skolen, som det ellers ville være svært at få råd til. Der arrangeres vinsmagning den 2.3.
Endelig er Mette redaktør af Grønærten, som gerne skulle være et blad der kommer ud i hele området.
Det husstandsomdeles og finansieres af de der bruger bladet.
Erik Aude er formand for DFFO. Han gemte selve årsberetningen til den 20. februar hvor der er årsmøde,
men nævnte dog følgende punkter:

Lars Keller er den sidste repræsentant i bestyrelsen, men han er i øjeblikket i Australien.
Feldballe blev årets landsby i regionen, men vandt dog kun en trøstepræmie i den overregionale
konkurrence. Denne blev vekslet til en glimrende koncert med nogle australske musikere.
Der har også været afholdt en koncert med Uffe Steens Trio, men der var desværre ikke noget at tjene på
dette som det ellers var meningen, det løb kun lige rundt.
Som noget nyt blev der sidste år kåret to ildsjæle, noget som fortsætter i 2012.
Distriktsfolder er nævnt i indledningen
Der arbejdes med etablering af en shelterplads lige uden for Feldballe
DFFO har været underskriver på en henvendelse til kommunen om trafikforholdene i Rostved.
Der er afgivet høringssvar på en del henvendelser fra kommunen og Distriktsrådene har samlet blandet sig i
rådhusdebatten.
Derudover har der været deltagelse i kommunale arrangementer.
Erik Aude er også repræsentant for Friland Erhverv, som nu er ved at komme i gang, med HabitatVision, et
skateboardbanefirma, et firma der vil lave elementbyggeri af halm, og Raw Food restaurant eller
Bronzestøberi. Derudover er der Frilandshavens venner.
Herefter kommenterede Alette Skov Hansen på runden, ved at sige at hun nu er kommunens
kontaktperson til Distriktsrådene. Hun fortalte også at Nimtofte har fået en LAG-bevilling til at undersøge
mulighederne for at lave en fælles forening i byen, lidt i tråd med de tanker som Jens Kurt luftede.
Distriktsrådenes rolle bliver diskuteret p.t., og bliver betragtet som en slags paraply som kommunen gerne
vil lytte til. De kan derfor få meget ud af at arbejde sammen. Med hensyn til grønne områder er det noget
der optager mange, men der er mange forskellige måder at organisere det på, både med hensyn til
ejerforhold og pasning af arealerne.

Efter kaffen gennemgik Alette Skov Hansen så i store træk kommunens projektkatalog, som er en
sammenskrivning af hvad der lå af uopsamlede ting i de fire gamle kommuner. Materialet er ikke
fuldstændigt, og det er derfor de lokale beboeres opgave at sørge for at få fyldt hullerne ud.
Distriktsrådet forpligtede sig til at distribuere oplysningerne ud til de berørte parter, ved at sende det
oplæg kommunen nu har og bede foreninger m.v. tage fat på en gennemgang. Med hensyn til
grænsedragninger for byggelinjer m.v. haster det lidt, da der er frist ca. 1.april.
Erik Aude afsluttede mødet med en tak til Alette for at bruge tiden på os, og sagde tak til de fremmødte for
den interessante gennemgang af de respektive foreningers virke.
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