Referat af generalforsamling i Distriktsrådet for
Feldballe og omegn 2019
Afholdt d. 19/3 – 2019 kl. 18:00 i Tåstrup Forsamlingshus.
Til stede
Fra DFFO:
Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Helle Irena Thuesen Bruun, Laura Brøsted og Jens-Peter
Mølgaard.
Borgere fra distriktet:
11.
Inviterede talere:
Elsa Banneberg, Michael Aakjær, Jørgen Andersen, Max Hovedskov, Alette Lena Skov-Hansen, Mogens
Rieks.
Afbud:
DFFO – Inge-Lise Kousholt
Syddjurs kommune – Marianne Kirkegaard
DjursBO

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer: Jens-Peter Mølgaard
Valg af referent: Laura Brøsted
2. Valg af 2 stemmetællere om nødvendigt: Anne-Marie Foged og Lars Henriksen
3. Bestyrelsens årsberetning ved Eva Therkildsen:
a. Præsentation af bestyrelsen og dennes medlemmer. Vi ligger vægt på at repræsentere så
mange af distriktets små lokalsamfund som muligt.
b. Der har i løbet af året været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
c. DFFO har deltaget i en række PUF-møder (Progressiv Udvikling Feldballe) i forbindelse med
arrangering af ”busturen til Alken” (se tidligere referater). DFFO har støttet turen finansielt
og deltog også på dagen.
d. DFFO har også deltaget i en række møder omkring bevaring af købmanden i Feldballe. Vi
har en repræsentant siddende i arbejdsgruppen og er meget åbne for et samarbejde samt
muligheden for at donere et beløb.
e. I DFFO har vi arbejdet med vores ”synlighed”. Sidste år fik vi ny hjemmeside, den har vi fået
godt gang i, så har vi oprettet en Facebookside, og har leveret adskillige indlæg til
Lokalbladet Grønærten.
f. Lufthavnen har været oppe til debat, nogen føler sig generet af alle skole-flyvningerne
specielt i weekend og på helligdage. Der er i distriktet mange positive følelser for
lufthavnen og også betydelig lokal opbakning til den, så et emne der behandles med

omtanke. Først hvis nogen fra distriktet henvender sig og ønsker at DFFO går videre med
sagen vil vi foretage os ydeliger.
g. Frivillig fredag, et arrangement fra kommunen, hvor alle frivillige organisationer fik
mulighed for at komme og præsentere sig/sælge sig selv – DFFO takkede pænt nej.
h. Det nye velkomstcenter i nationalparken. Herfra modtog DFFO et ønske om at give en
positiv tilkendegivelse. Det har andre distriktsråd gjort, men vi arbejder meget forskelligt og
vi valgte ikke at give den ønskede tilkendegivelse, da der til velkomstcentret er mange
forskellige holdninger i vores distrikt.
i. DFFO har arbejdet lidt med cykelstier, og vil i det ”nye år” komme med forslag til en række
af disse til kommunen. Blandt publikum var der et specielt stort ønske om en cykelsti
mellem Feldballe/Ebeltoft. Den behøver ikke følge vejnettet. Man har også hørt rygter om
en motortrafikvej mellem Feldballe/Ebeltoft, i så fald SKAL der etableres en cykelsti.
j. DFFO blev sidste år på generalforsamlingen opfordret til at se på genetablering af
kirkestier, stier generelt, vandreruter og også seværdigheder i distriktet. DFFO fungerer
som talerør til kommunen og andre offentlige instanser, vi vil meget gerne tage et projekt
som dette men det er de angegerede borgere i distriktet der skal tage teten. Vi har kigget
overordnet på projektet og har mundtligt tilsagn fra både Nationalpark Mols Bjerge og
Syddjurs Kommune om et samarbejde, men så er det ikke blevet til mere. Derfor vil vi i
aften gerne have nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra DFFO som kan gå
videre med projektet.
Foreløbige arbejdsgruppe:
- Eva Therkildsen (Bjødstrup, DFFO)
- Lone Henriksen (Rostved, DFFO)
- Berit Møller (Taastrup)
- Esther Simonsen (Feldballe)
- Preben Haagensen (Feldballe)
- Harald Pors (Bjødstrup)
- Alle som har lyst
Første møde i arbejdsgruppe bliver i april, derefter tages der kontakt til kommunen og
Nationalpark Mols Bjerge.
Årsberetning godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Lone Henriksen gennemgik regnskabet, det blev godkendt uden kommentarer.
5. Valg til bestyrelsen i Distriktsrådet for Feldballe og omegn
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
a. Inge-Lise Kousholt – genopstiller
b. Laura Brøsted – genopstiller
c. Lone Henriksen – genopstiller
Suppleanter:
d. Helle Irena Thuesen Bruun – genopstiller
e. Claus Jensen – genopstiller
Alle er genvalgt. Ydermere Anne-Marie Foged som ekstra suppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant for Distriktsrådet for Feldballe og omegn
Revisor: Jørgen Nilsson – genopstiller. Er genvalgt.
Revisorsuppleant: Jacob Krause – genopstiller ikke. Ny valgt er Gert Jacobsen
7. Behandling af indkommende forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.
8. Eventuelt:
a. Preben Haagensen fortæller om arbejdet omkring ønske om etablering af en shelter mere i
lokalområet nær børnehaven i Feldballe. Der søges om penge hos PUF og han har tilsagn
fra både friskolen og børnehaven om at de også ønsker den + at de bestemt vil komme til
at bruge den. Han opfordres til at søge DFFO om penge + til at se artiklen ”En million til
gode projektideer i landsbyerne” fra denne uges adresseavis (udgivet 12. marts 2019). Han
opfordres til at deltage i kommunens arrangement omkring ”bosætningspuljen” tirsdag d.
26/3 – 2019 kl. 17:15 på Rosmus Skole – alle er velkommen. Repræsentanter fra DFFO vil
deltage.
b. Ønske om at Korup sø gøres til sø! Der fortælles blandt publikum, at Kolindsund arbejder
på noget lignende, men også at det drejer sig om ca. 60 forskellige lodsejere, hvor mange
ikke er interesseret, hvilken sætter en stopper for ønsket/projektet. Måske de nye klimatiltag i forhold til udlæggelse af flere fugtige områder samt ideen om at få naturen tilbage
til naturen kan gøre en forskel. Tvivl om hvorvidt Lufthavnen udgør et problem i forhold til
sø og fugleliv. Opfordring til at kontakt Søren Ryge – han har en stor interesse i projektet.
Jacob Holm nævnes også som en mulig medspiller.
c. Købmandsgruppens arbejde. Kort oprids af Jens-Peter Mølgaard:
i. Der arbejdes i første omgang på at indsamle tilkendegivelser på køb af
anpartsbeviser til lokale.
ii. Der er PT givet tilsagn på ½ million kr. Disse er kun fra private, der er endnu ikke
søgt hos foreninger og erhvervsfolk.
iii. Man ved fra lignende situationer andre steder at ejendomsmæglere også har
interesse i at støtte købmandsbutikker i små lokalsamfund.
iv. Flere pengeinstitutter vil også gerne låne og endda købe anparter.
v. På næste møde d. 4/4 – 2019 vil man tage næste skridt og håber på at kunne
konstituere en bestyrelse. Denne skal så gå i realitetsforhandlinger med
købmanden og sætte retningslinjer.
vi. Tanken er, at byen køber bygningerne og ansætter en købmand. Prisen er 800.000
kr.
vii. Arbejdsgruppen har haft en håndværker til at se bygningerne igennem, der skal
laves en del og der er enighed om ikke at byde de 800.000 kr.
viii. På tale om der evt. skal bygge helt nyt, dog kun tanker, ikke en beslutning der vil
blive taget uden borgernes samtykke. I den forbindelse kom en påmindelse fra
aftenens publikum om, at hvis man vælger at rive bygningerne ned så er det ikke
det byens borgere har indvilliget i at købe andele i. Noteret.
ix. Gruppen af arkitektstuderende som på et tidspunkt var at finde på gade og vej med
tegneblokken i hånden og mange gode ideer har ikke noget med arbejdsgruppen at
gøre, de var her i forbindelse med en opgave stillet af universitetet, dog var man i
arbejdsgruppen selvfølgelig interesseret i deres arbejde for måske det kunne føre
til en god ide.

DFFO står ikke som tovholder på disse forslag/projekter (Shelter og Korup Sø) men hjælper
gerne i forhold til dialog med kommunen, kontakt til relevante aktører samt formidling af
info og andet.

50+ i landsbyerne – aftenens emne.
Mogens Rieks fra Ældresagen
Ældresagens værdigrundlag – Nærvær, indsigt og handlekraft. Gennem nærvær opnås indsigt og så kan der
handles.
Ældresagen arbejder uden politisk tilhørsforhold - Ønsker at sætte sit fingeraftryk via samtaler med ALLE
partier. Fungerer som talerør for de ældre.
Vision: Det gode liv - et godt liv hele livet.
Kort gennemgang af Ældresagens historie.
Organisationen er baseret på frivilligt arbejde. Man kører efter værdisættet ”nemt, trygt og motiverende”
at være med.
Der er 859.000 medlemmer. I Syddjurs kommune er der ca. 10.000 medlemmer.
Syddjurs har 4 afdelinger: Rosenholm, Midtdjurs, Rønde og Ebeltoft.
Hvad skal der til for, at man ikke bliver hæmmet eller føler sig presset ud af lokalområdet når man lander i
gruppen 50+?
Områder hvor man kan være udfordret:
- Bolig
- Indkøb
- Trafik
- Internet og mobildækning
- Sundhed og pleje
- Synergi og initiativ i de nære samfund
I Ældresagen arbejder man med alle områder og har mange løsninger/forslag til de enkelte lokalsamfund.

Elsa Banneberg Formand for Ælderrådet i Syddjurs kommune
Opfordring til at kigge på hjemmesiden www.SenniorSyddjurs.dk. Her kan man finde alle relevante
oplysninger for gruppen 50+ bl.a. Ældrerådets egen hjemmeside.
Ældrerådet Syddjurs arbejder på at synliggøre sig selv – er bl.a. kommet på Facebook (søg på Ældrerådet
Syddjurs)
Ældrerådet er der for borgerne, de må ikke tage private sager op, men kan konverterer dem til konkrete
problemstillinger, som de så tager op med kommunen.
Byrådet SKAL høre Ældrerådet.
Tag endelig fat i Ældrerådet, de vil meget gerne høre fra borgerne.

Max Hovedskov fra Rønde Sparekasse

Hvordan ser et pengeinstitut på gruppen 50+ i yderområderne – der er ingen forskel! Man kigger som
pengeinstitut på den enkelte borgers økonomi, er den god eller dårlig?
Rønde Sparekasse vil lige så gerne finansiere en ejendom i yderområderne som en i storbyerne.
SPG. fra salen: Hvorfor kan 50+ borgere ikke låne i deres friværdi? SVAR: Der findes løsninger
”nedsparingskreditter” dog kræver disse at man er kreditværdig. Det lokale pengeinstitut som kender sine
borgere gennem mange år er meget åbne for at hjælpe.

Jøren Andersen fra Syddjurs Kommune
Hvordan får man udbygget de services man tilbyder borgerne? Der er pt to store områder man arbejder
meget med i Syddjurs Kommune: ”Ældre og sundhed”, ”Skole og daginstitutioner”.
Kommunerne står meget forskelligt stillet i forhold til kr./øre pr ældre i kommunerne. Syddjurs Kommune
har mindre end fx Københavns Kommune, da det er styret af løn og skatteindtægter.
Ældreboliger er små og ikke interessante for de ældre, da mange har mulighed for selv at klare noget
større, derfor bruges mange ældreboliger til unge og flygtninge.
I Syddjurs Kommune skal der være 5 steder med plejeboliger – 305 pladser samlet i kommunen. Tiltænkt
+80 årige.
Man har foretaget store investeringer i en række tiltag for at ældre kan blive boende i egen bolig. Bl.a. stort
fokus på at træne ældre tilbage til at kunne klare sig selv. Man prioriterer også mere hjemmehjælp end
andre kommuner.
Man arbejder på et samarbejde med boligforeningerne, så når de bygger nyt passer det til 50+ gruppen.

Michael Aakjær fra Byrådet (Socialdemokratiet)
Tog udgangspunkt i to spg. fra DFFO:
- Er det ønskværdigt at 50+ bliver boende i landsbyerne? Ja, hvis det er det den enkelte borger
ønsker.
- Hvad kan lokalsamfundet/kommunen gøre for at den ældre kan blive boende? Stort fokus på
samarbejde mellem bl.a. ældreråd/kommune/lokalsamfund (distriktsråd). Talte derudover om
udfordringer i forbindelse med at antallet af ældre stiger, demografi og ensomhed.
- SPG. fra borger: Hvordan beregner i gennemsnitsalderen i området? Debat omkring at kommunens
tal ikke stemmer overens med virkeligheden.

Alette Lena Skov-Hansen fra Syddjurs Kommune (Udviklingskonsulent/projektmedarbejder)
Er meget interesseret i aftenens emne, det florerer flere steder og alle steder har det samme
omdrejningspunkter (bolig, trafik og indkøbsmuligheder). Alette vil finde og sende tal til os. Fortæller også
at man kigger meget på Holland og hvordan de gør – god inspiration.
Opfordrer borgerne til at stable et projekt på benene, for først da kan kommunen hjælpe.
Købmandsprojektet er f.eks. et godt projekt!

Der er en bosætningspulje – kom til infomødet omkring bosætningspuljen på Rosmus Skole d. 26/3 og kast
bolden op, så vil bolden blive grebet. Alle er velkommen.
Der er også midler hos EU der kan søges.
Alette nævnte også kort SMART messen.
Endvidere opfordrede hun aftenens borgere til at tage fat i Distriktsrådet ”De er jeres talerør til mig og
kommunen”.

Paneldebat
- Ønske om nye byggegrunde/fornyet lokalplan – få evt. distriktsrådet til at sende en henvendelse.
Private må gerne udlægge nye grunde, det skal blot være inden for lokalplan/kommuneplan… der
kan dog laves tillæg til lokalplanen, hvis det er et politisk ønske.
Opfordring til at borgerne går forrest! Medførte spørgsmål om ”hvor meget frivilligt arbejde skal
der til? Skatten falder jo ikke!” Svar ”jo mere frivilligt arbejde der bliver lagt ud, jo mere
administrativt arbejde i kommunen”. Enighed om at frivilligt arbejde aldrig må tage tid fra lønnet
arbejde.
Der skal et lokalt initiativ til for at gøre kommunen opmærksom på, at der ønskes byggegrunde. Vi
skal som lokalsamfund gøres os synlige hos politikerne, hvis de skal opdage, at vi har brug for nye
grunde, at de skal kigge på os, når de udarbejder lokalplan.
- Transport – Ønske om flere afgange på skolebussen. Der arbejdes på forskellige løsninger fx
flexbus.
- Snak om sundhed, Ældresagen arbejder på et tiltag med motion til de ældre incl. transport, de vil
meget gerne samarbejde, der er også mulighed for økonomisk støtte via Ældresagen til lignende
tiltag.
Ældrerådet fortæller, at der er stort fokus på cykelstier, da disse både giver motion til ældre men
også til børn.
- Ide fra Jens-Peter Mølgaard om etablering af senior-bofællesskab nær skole og børnehus, da det er
tanken at de også skal bruge lokalerne. Der kunne også bo meget unge mennesker imellem
seniorerne. Det vil være til rigtig stor glæde for både barn/ung/senior.
Ældrerådet vil tage tanken med videre til relevant kollega.
Konstituering af bestyrelsen i Distriktsrådet for Feldballe og omegn
På aftenen efter endt generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig således:
- Formand: Eva Therkildsen
- Sekretær: Laura Brøsted
- Kasserer: Lone Henriksen
- Menig bestyrelsesmedlem: Jens Peter Mølgaard
- Menig bestyrelsesmedlem: Inge-Lise Kousholt
-

Suppleant: Helle Irena Thuesen Bruun
Suppleant: Claus Jensen (IT/hjemmeside-ansvarlig)
Suppleant: Anne-Marie Foged

Dato for næste møde
- Mandag d. 13/5 – 2019 kl. 20:00-22:00
Mødet afholdes hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde).

-

Fokus:
o Evaluering af generalforsamling
o Ca. planlægning af kommende års møder
o Interesseområder og definering af disse evt. med udgangspunkt i ”eventuelt” fra
generalforsamlingen.

Ref: Laura Brøsted

