Referat af distriktsrådets (DFFO) bestyrelsesmøde d. 8/6/17 – kl. 20.00‐22.00 i
Rostved
Afbud: Lars og Laura
Referent: Nanna
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Invitation til ”Fællesskole for hele Djursland” (Rønde Efter‐ og Højskole)
Beredskabsmøde?
Distriktsrådets økonomi/budget
PUF samarbejde
Landsbyklynger
Tilskud til Kejlstrup plantage, hvad gør vi?
Diskussion om hvordan vi gør DFFO mere tydelig/synlig
Status på børnehave‐skriv til kommunen
Vælgermøde... hvor langt er vi?
Afrunding af bogbus‐kurv... hvordan gik det?
Diskuter tilskud til arrangement i hangeren. (Eva)
Indbydelse til at deltage i projektet ”Smutteren”, hvortil man kan indstille naturskønne
seværdigheder.
Mørkes byfornyelses‐projekt
Underværker
Udsigtspunkt/seværdighed i Rostved.
Evt.

Bemærkninger
1. Der var ikke deltagelse fra DFFO.
2. Tonny Trifolikom kan kontaktes, hvis man skal lave et arrangement. Han har styr på regler og krav
ifht. at holde f.eks. en sommerfest.
Tonnys telefonnummer ‐ 28407330
Mail – trifolikom@gmail.com
Mette fra DFFO kan også kontaktes, da hun igennem land.skab festival har erfaringer med
processen.
3. Eva har printet kontoudtog, så vi kan se, hvad vi tidligere har støttet.
På nuværende tidspunkt, med det nyligt indkomne tilskud fra kommunen står der 56.160,37 kr på
vores konto.
Vi har faste udgifter til hjemmeside og leje af forsamlingshus i forbindelse med generalforsamling,
men ellers ikke. Vi betaler til Lokalbladet for annoncering, for annoncering i Adresseavisen og til
oplægsholdere. Fremover kan vi også annoncere på Facebook og måske Radio Rønde?
4. Ingelise og Claus har været til møde med PUF. PUF (progressiv udvikling Feldballe) er en forening
stiftet i Feldballe efter landsbyens kåring som Årets Landsby – de varetager præmiepuljen. De
ansvarlige kunne godt tænke sig at arrangere en fælles inspirationstur i samarbejde med DFFO med
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repræsentanter fra hele distriktet. Turen skal gå til Idåm‐Råsted, en tidligere årets landsby, som har
fået rigtigt meget ud af kåringen. Idéen er at ryste folk fra distriktet mere sammen. På turen skal
der drøftes, hvad det er vi kan bruge hinanden til i distriktet og om vi overhovedet ønsker at bruge
hinanden. DFFO skal bidrage økonomisk til bus og forplejning.
Der er bred enighed i DFFO om, at det er en rigtig god idé. Vi vil i DFFO prikke til oplagte kandidater
i lokalområdet og deltage i endnu et møde med PUF med henblik på planlægning.
Ingelise tager ind til videre styring på samarbejdet og er kontaktperson.
Helle sidder i erhvervsrådet og vil prøve at prikke til nogen, som kunne være oplagte at invitere.
Derudover bør alle foreninger i distriktet inviteres.
Snakken om landsbyklynger kommer i forlængelse af om samarbejdet med PUF bliver en succes. I
Knebel og omegn har de haft stor gavn af projektet, men vi er i vores område ikke truet helt på
samme måde. Så det handler igen mere om at se på, hvad vi kan bruge hinanden til og om vi ønsker
et samarbejde.
Ansøgningen fra Kejlstrup gav anledning til en længere snak om, hvad og hvordan vi bør støtte
initiativer i området. Det er vigtigt at vi støtter projekter i de forskellige landsbyer ligeligt og at det
er projekter, som er med til at udvikle området i en positiv retning. Vi har tidligere støttet f.eks.
spontan‐idræts‐anlægget i Feldballe.
Vi vurderer at projektet i Kejlstrup vil gavne hele området, da det kan bruges af alle og tiltrække
f.eks. vandrere. Desuden er det drevet af ildsjæle, hvilket vi gerne vil bakke op om. Vi vælger derfor
at støtte projektet med det ansøgte beløb.
I forlængelse heraf, skal der laves en historie, som kan tydeliggøre, hvad DFFO er for en størrelse.
Eva skriver til Frede og CC’er Nanna, som laver en historie om projektet der kan komme i diverse
lokale medier og på Facebook.
Snakken om synlighed kom i naturlig forlængelse af beslutningen om at støtte projektet i Kejlstrup.
Vi ønsker fremadrettet at formidle små gode historier fra lokalområdet. Vi undersøger
mulighederne i et samarbejde med PUF og tager snakken om DFFO’s rolle og synlighed op på den
fælles inspirationstur. Mette og Nanna vil gerne opstarte en Facebookside for DFFO, hvis det
vurderes at kunne gavne vores kommunikation med folk i distriktet. Indtil videre kan vi linke til
opslag på DFFO‐hjemmesiden i de mere lokale landsby‐grupper på Facebook.
Status på børnehaveskriv er, at udviklingen overhalede nødvendigheden for et skriv. Så nu afventer
vi blot. Der er ikke mere vi kan gøre i denne omgang, men vi skal nok blive kontaktet, hvis der er.
Vælgermøde? Mads fra PUF er godt i gang og mødet bliver d. 15. november i Rostved
forsamlingshus. Ingelise spørger ind til det, når hun alligevel ringer. Mødet skal annonceres og
forsamlingshuset lejet.
Afrunding af bogbuskurv. Det gik rigtig godt – Laura var forbi med en kurv til personalet, som blevet
meget glade og der blev lavet et skriv til Lokalbladet.
D. 30.juni (tidspunkt mangler) arrangerer Rønde Lokalhistoriske Forening rundvisning og
historiefortælling i Hangaren på Lufthavnsvej. Det koster 30 kr. pr. deltager. Vi er blevet spurgt om
vi vil annoncere, hvilket vi vil gøre i de forskellige Facebookgrupper. Eva vil gerne hjælpe med de
praktiske og skaffer tidspunkt fra Henny Degn. Desuden må vi gerne medbringe klapstole, hvis vi
dukker op.
Vi havde i DFFO ingen forslag til ”Smutteren”.

13. Mørke har været i avisen med deres byfornyelsesprojekt, vi har i DFFO sendt dem en skriftlig
lykønskning.
14. Vi har ikke nogle indstillinger til Underværker, men vil gøre lokalområdet opmærksom på at puljen
findes og kunne være relevant i forbindelse med omdannelse af gamle bygninger til sociale formål.
15. Udsigtspunktet i Rostved er fuldstændig groet til og svært at finde. Det er et problem, fordi det er
registreret som turistattraktion. Det er kommunens ansvar at holde det ved lige (de har
vedligeholdelsespligt), derfor vil vi henvende os som distriktsråd, påminde kommunen og bede om
en tidsplan.
16. Der er ikke yderligere punkter til eventuelt.
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