
Referat af DFFO møde d. 19/11 – 2018 

 
Til stede 
Eva Therkildsen, Helle Irena Thuesen Bruun, Claus Jensen, Laura Brøsted, Jens Peter Mølgaard, Inge-Lise 
Kousholt. 
 
Afbud: Lone Henriksen  
 
 
Dato for næste møde 

- Man. D. 21/1 - 2019 kl. 20:00 hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde). 
- Fokus: 

o Anerkendelse af ildsjæle, kan vi samle en række gode historier? Kunne hver by nominere 
deres ildsjæle?  

o Generalforsamling 
 Skal mødet evt. målrettes 50+? (se mere under punktet evt.) 
 Eva Therkildsen spørger Annemarie Foged efter et skriv om 50+ generationen i 

området. 
o DFFO og synlighed… evt. Facebook side til DFFO? 
o Julefrokost (Mad fra Laurits - Laura Brøsted/Eva Therkildsen) 

 

Alkenturen – hvordan gik det? 

- En succes, og arbejdet værd. 

- Fint fremmøde fra feldbale og omegn men også fra bl.a. Balle Distriktsråd og forskellige politikere. 

- Godt arrangement med oplæg, rundtur og efterfølgende workshops indenfor udvalgte 

interesseområder. 

- God sparring begge veje. 

- Opfølgning – PUF indkalder alle deltagere til et opfølgningsmøde og dermed 5 repræsentanter fra 

DFFO. 

 

Budgetmøde/kommuneplan for Syddjurs kommune 

- Et godt arrangement med flot fremmøde 

- Godt indblik i økonomien indenfor alle områder 

- Mulighed for indsigelser – godt. Dog ikke i workshop-ånden, men med politikere i et panel overfor 

borgerne.  

 

Erhvervsrådet – udvikling af Syddjurs kommune 

- Workshop omkring hvordan man skaber vækst i kommunen. 

- 12 borde med forskellige emner, alt blev skrevet ned og givet videre til politikkerne.  

 

Økonomi 



- Kassebeholdning ok. 

- Tåstrup forsamlingshus? 

- Anerkendelse af ildsjæle?   

 

Landsbyprisen 

- Distriktets opfordrer de små landsbyer til at søge. DFFO videresender info men foretager sig ikke 

yderlig. (Eva Therkildsen) 

 

Evt. 

- Med udspring i Alkenturen en snak om ældre i lokalområdet, de bliver klemt i forhold til økonomi, 

og ønsket om at blive i deres lokalområde. 

o Bliver der overhovedet tænkt indenfor dette emne? 

o Interessant at undersøge hvor mange ældre vi har i distriktet. 

o Hvad har de af ønsker i forhold til bopæl? 

o Kunne Grobund/Friland være en aktør i dette? 

o Mød evt. de ældre via Lis Haagensen og humørklubben, hvad tænker de selv? 

o Kunne vores borgmester Ole Bollesen være en mulig taler? Han er selv i aldersgruppen! Evt. 

med modspil fra ekstern modtaler.  

o Afventer PUF info fra Alkentur. 

 

- Kort snak om kirkestierne. 

o Eva Therkildsen arbejder på sagen, bolden gives evt. videre Berit Helbo Møller. 


