
Referat af DFFO møde d. 10/12 – 2019 

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

- 21/01 – 2020 kl. 20:00 
- Lufthavnsvej 23, Feldballe (Hos Laura og Claus) 

 
1. Henvendelser fra kommunen: 
1.1 Dialog med Det Tekniske Råd 
Lone og Anne-Marie deltog. 
Der var snak om byggegrunde, solceller, og partnerskabet mellem kommune og Distriktsråd. 
Fokus lå på dialog mellem kommune og distriktsråd. 
3 Oplæg (Bl.a. Lars Keller – Bæredygtig byggeri, Knud Smith – Landsbysammenhold) 
”Tip Syddjurs” er en online tjeneste, hvor borgere kan rapportere om konkrete problemer (gadelys, 
kantsten osv.) Det tekniske Råd ønsker at Distriktsrådene hjælper med at udbrede kendskabet til ”Tip 
Syddjurs”. Der laves skriv til Lokalbladet som informerer om ”Tip Syddjurs” (Anne-Marie). 
”Vi bygger for dig” er en hjemmeside, hvor borgere kan opdatere sig i forhold til hvor og hvad kommunen 
bygger på fx cykelstier osv. 
”Plan data” er en hjemmeside, hvor man kan opdatere sig i forhold til diverse høringer. Man skal registrere 
sig for at få det. 
Når referat kommer fra mødet linkes der til det på vores hjemmeside og det deles på Facebook (Claus) 
 
1.2 Bæredygtighedsudvalgets temadag om bæredygtig bosætning 
Lone og Anne-Marie deltog. 
Formålet var at høre borgerne om hvad og hvordan kommunen kan arbejde med bæredygtighed. 
Fremvisning af ”Byens Hus” i Mørke (Et bæredygtigt byggeri) 
3 oplæg. (Peter Sandell – Trafik og mobilitet, Henrik Schaling Benberg – kommuneplaner, David Kastberg 
Reimann – udstykninger og jura) 
Mindre workshops. 
 
1.3 Borgermødet i Kolind. 
Helle deltog. 
DFFO deltog ikke med en stand. 
Oplæg om forskellige udviklingstiltag i Syddjurs Kommune. 
Et godt arrangement, vi bør overveje at have en stand næste år. 
 
1.4 Yderlige henvendelser fra Kommunen: 

- Region Midtjyllands Landsbypris 2020  
- Møde i Grønt Råd  
- Invitation til Årsmøde for Distriktsrådene d. 2/4 – 2020 (Vi vil forsøge at prioritere dette møde med 

så mange deltagende som muligt fra DFFO) 
 
2. Henvendelser fra lokalområdet: 



2.2  Ansøgning om Shelterplads 
Der er modtaget en meget flot og udførlig ansøgning til et nyt Shelter i distriktet med opbakning fra både 
skole og Børnehus. 
Der foreligger et budget på 31.600,- 
Et godt projekt til gavn for distriktet som vi i DFFO gerne vil støtte med 10.000,- (vi støttede både 
skaterbane og købmandsgruppe med et tilsvarende beløb). 
Der sendes svar (Lone)  
 
3. Generalforsamling 
Emne: Hvad definer vores distrikt? 
Evt. oplægsholdere: 

- Knud Schmidt 
- Landsbyfællesskabet Østdjurs (Rosmus Distriktsråd)  

Indlæg i Lokalbladet blot med dato (24/3 kl. 18:00) og sted (Rostved Forsamlingshus). Nummeret efter gør 
vi reklame for oplægsholderen… evt. helsidet annonce. (Laura) 
 
4. Hvad vil vi i DFFO 
En forventningsafstemning bestyrelsesmedlemmerne imellem. 
En god snak om den store forskel på de 13 distriktsråd, på hvad vi vil og hvordan vi arbejder. 
I DFFO er vi ikke iværksættere! Vi er bindeleddet mellem kommunen og borgerne. Vores vigtigste opgave 
er at videregive info fra kommunen til borgerne samt at agere talerør for de borgere/ildsjæle som ønsker 
kommunens opmærksomhed. 
Vi er et ”hvilende” råd, en instans i distriktet, der kan trækkes på når det bliver nødvendigt… imellem de 
nødvendige situationer forholder vi os ”hvilende” uden de store armbevægelser. 
 
5. Tak til Eva 
Eva har måttet trække sig fra DFFO. 
Rediger mailliste samt kontaktoplysninger på hjemmesiden. (Claus)  
Gave (Anne-Marie) 
 


