Formandens beretning
Denne beretning vil være en smule atypisk, da den på grund af udsættelsen i
kølvandet på nedlukningen af vores samfund, strækker sig fra april 2019 –
august 2020. Jf. vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes senest
marts måned, og vi håber, at generalforsamlingen vil godkende udskydelsen,
der både har skullet tage hensyn til forsamlingsforbud og øvrige aktiviteter i
byens højsæson, der optager mange fra byen og bestyrelsen i denne tid.
Bestyrelsen har ikke afholdt møder i perioden efter nedlukningen, og der har
været ganske få sager for os at forholde os til i perioden.
Efter generalforsamlingen i april, tog vi hul på et nyt bestyrelsesår med en
forøgelse på to medlemmer i forhold til tidligere.
Dialogmøder
Som noget af det første begyndte vi at lægge vores møder ud til forskellige
aktører i vores lokalsamfund. Det gjorde vi i et forsøg på at komme tættere på
byen og de ting, der rører sig, men samtidig også for at give lokalsamfundet
en mulighed for at lære os bedre at kende.
Vi har i årets løb besøgt Grobund, Ebeltoft IF Fodbold, Ebeltoft Skole, ligesom
vi har haft besøg af en gruppe bag Ebeltoft Efterskole, en demenskoordinator i
Syddjurs Kommune og Thomas Kjerstein fra Nordic Destination. Det har været
spændende at blive klogere på vores by og dem, der er med til at tegne den,
og vi har diskuteret store og små udfordringer med aktørerne.
Internt har vi løbende diskuteret, hvordan vi reelt har haft mulighed for at
hjælpe dem, vi har besøgt, men alt i alt er vi blevet klogere, og flere af de
steder vi besøgte, havde ikke et særligt kendskab til Ebeltoft Distriktsråd på
forhånd, hvilket vi har rykket på. Gensidigt kendskab og vidensudveksling er
en god begyndelse på et tættere samarbejde i byen.
Ebeltoft i Udvikling
Noget af det, der har fyldt meget i det seneste år for bestyrelsen, er Ebeltoft i
Udvikling. Sammen med Henrik Skovbjerg har undertegnede fra april måned
2019 holdt næsten ugentlige møder med Karin Linneberg Bæk og forskellige
ansatte fra Syddjurs Kommune med tilknytning til Ebeltoft i Udvikling. Møderne
er blevet brugt til at forme samarbejdet mellem Distriktsrådet og Syddjurs
Kommune, hvor vi som Distriktsråd især har hjulpet med at sikre
borgervinklen på kommunikation og andre tiltag. Sammen har vi planlagt
byfora, brochurer, indhold til workshops, opstart af koordineringsgruppen, og
vi har i Distriktsrådet bistået med praktisk hjælp i forbindelse med byfora og
løst små og store opgaver i samarbejdet. Det har været en spændende proces,
hvor vi har arbejdet side om side mod et fælles mål, nemlig udvikling af vores

fælles by, og hvor vi har oplevet at få en konkret og reel indflydelse på vores
by.
Siden efteråret er samarbejdsmøderne blevet nedtrappet i takt med, at
arbejdsgrupperne er kommet i gang, og store dele af det praktiske arbejde
ligger nu hos kommunens ansatte. Distriktsrådet sidder med to pladser i
Koordineringsgruppen, hvor det i øjeblikket er Henrik Skovbjerg og
undertegnede, der varetager disse to pladser. Flere af vores
bestyrelsesmedlemmer er ligeledes aktive i forskellige arbejdsgrupper.
I vores øjne er det et spændende projekt med stort potentiale, som vi er glade
for at bidrage til. Det er dog også tydeligt, at det er vigtigt med en stærk
projektledelse, som vi i Distriktsrådet ikke har ressourcer til at varetage på
frivillig basis. Borgerne i Ebeltoft føler meget passioneret for deres by, og
mange er dybt engagerede i, hvordan byen udvikler sig, og opbakningen både
fra politikerne og forvaltningen er afgørende for, at projektet kommer til at
gøre en reel forskel for vores fremtidige by. Jeg håber, at der bliver prioriteret
flere ressourcer internt i kommunen til projektet over den kommende tid for at
sikre, at der skabes fremdrift og samtidig etableres en tydelig kommunikation
omkring projektet overfor borgerne i byen.
Workshop i fondssøgning
Vi har i Distriktsrådet haft en større sum penge tilbage fra det tidligere Ebeltoft
for Livet-projekt, som vi gerne ville omsætte til aktiviteter i 2019. Efter flere
diskussioner om, hvordan vi bedst kunne investere de ca. 40.000 kr. i
lokalsamfundet, blev vi enige om at arrangere et kursus i fondssøgning
målrettet byens mange foreninger. I alt deltog repræsentanter fra 15
foreninger i byen på kurset, der fordelte sig over to aftener, hvor Loke Emil
Petersen fra Fundraiseren underviste. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har
været meget positive, og der er flere projekter undervejs, som der er søgt
støtte til i kølvandet på kurset. Deltagerne fik samtidig gratis adgang til
fonde.dk, hvor man kan søge relevante fonde frem. Vi har stadig ca. 6.000 kr.
tilbage, der skal omsættes til noget fornuftigt indenfor emnet, og en opfølgning
i løbet af efteråret for de deltagende foreninger er blevet foreslået.
Initiativpuljen
I forlængelse af vores aktiviteter i 2018 med borgermøde og temaworkshops,
besluttede vi at indstifte en lokal pulje, hvor der kunne søges op til 10.000 kr.
til et projekt indenfor de temaer, som blev diskuteret, nemlig tilflytning, børn
og unge eller infrastruktur. Pengene skulle delvist komme fra det øgede årlige
tilskud fra kommunen og suppleres af vores egen kassebeholdning.
Puljen blev offentliggjort i efteråret 2019, men vi modtog desværre kun to
ansøgninger. Vi må erkende, at der enten ikke er nok efterspørgsel på den
type puljer, eller at vi ikke er nået langt nok ud med budskabet. Det er højest
sandsynligt det sidste, der overvejende er skyld i udfaldet, og måske der også
har været sammenfald med Ebeltoft i Udviklings projekter, der startede op
nogenlunde samtidig.

Det vil være op til den nye bestyrelse at vurdere, om puljen skal have et
forsøg mere.
Kløverstierne
Vi er blevet kontaktet af Nationalparken, der har spurgt til, om de må overtage
driften af Kløverstierne. Det skete på baggrund af et ønske om at opdatere og
vedligeholde stierne til glæde for Nationalparkens mange besøgende. Da vi i
Distriktsrådet ikke har praktisk mulighed for selv at stå for dette vedligehold,
takkede vi stort ja tak til tilbuddet. Vi har overdraget eksisterende materiale til
Nationalparken og håber, at Kløverstierne i deres hænder kan få fornyet
opmærksomhed og kærlighed.
Samarbejdet med kommunen
Gennem det seneste år har vi deltaget i flere dialogmøder med forskellige
afdelinger af forvaltningen, og det er altid givende. Både at mødes med andre
distriktsråd, men mest af alt at have muligheden for at snakke direkte med de
embedsmænd, der forvalter spørgsmål omkring vores lokalområder. Vi bliver
mødt med åbenhed og velvilje, og det er min oplevelse, at vi bliver taget
seriøst, når vi henvender os.
Vi har ved flere lejligheder det seneste år foreslået at formalisere en
høringsret, når det kommer til lokale spørgsmål. Ligesom Ældrerådet bliver
hørt indenfor ældreområdet, så savner vi og de andre distriktsråd en mere
formel sagsgang, der sikrer, at vi bliver inddraget i sagsbehandlingen, når det
gælder vores lokalområde. Nogle gange bliver vi inddraget i god tid og med et
højt informationsniveau, men andre gange kommer vi først i spil på bagkant,
hvilket er ærgerligt for alle parter. Det så vi bl.a. i forbindelse med
udfasningen af pesticider i kommunen, og de blomsterbede der i forlængelse af
den beslutning måtte nedlægges. Her havde vi gerne set, at vi var blevet
inddraget i selve beslutningsprocessen omkring f.eks. byvåbnet på
Margrethehøjen, der havde en særlig plads i hjertet hos mange lokale, og hvor
vi først blev inddraget, da gravemaskinerne stod klar.
Det er min opfattelse, at politikerne har en forpligtelse til at løfte
borgerinddragelsen, når nu man har valgt at have distriktsråd rundt om i
kommunen. Dertil kommer al den tid og økonomi, man lægger i et projekt som
Ebeltoft i Udvikling, hvor det vil gavne alle parter, at borgerinddragelsen ikke
kun bliver afgrænset til dette konkrete projekt, men blev integreret som en ny
måde at drive hele byen på i tættere samarbejde med byens aktører. Vi
oplever ikke modvilje fra embedsværket, men større ændringer som disse skal
være drevet af en lyst til forandring fra politikernes side.

Camilla Rønde
Formand
Ebeltoft Distriktsråd

Ebeltoft Distriktsråd
Regnskab 01.01.19- 31.12.19
Indtægter
Tilskud Syddjurs Kommune
Indtægter i alt

Udgifter
Vandkunst
Branding af Ebeltoft (møder mm.)
Hensat "Branding af Ebeltoft"
Kløverstier
Hensat "Kløverstier"

2019
27,143.00
27,143.00

31,832.63
-31,832.63

2018
20,000.00
20,000.00

3,568.56
35,222.49
-35,222.49

3,630.00
1,421.25
5,937.95
1,125.00
920.00
18.00
23,052.20
649.84

1,000.00
19,350.16

3,966.25
-3,966.25

4,090.80

74,254.68

10,000.00

56,512.85

74,254.68

Hensat "Initiativpulje"
Generalforsamling fortæring m.v.
Annoncering generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Hjemmeside mm.
Gaver
Bankomkostninger
Udgifter i alt

56,512.85

6,033.75
41,585.01
41,585.01

Indestående sparekassen Kronjylland
Andet (er nu ell. tidl. udgiftsført)
Projektor (købspris 2.400)
WhiteBoard Tavler (købspris 7.560)
Aktiver i alt

Passiver

4,850.00

Årets resultat

6,033.75
9,752.38
10,000.00

25,986.08
649.84
26,635.92

Årets resultat

Jan Schmidt Rasmussen
Revisor

9,931.60

Egenkapital primo

Hensættelse Kløverstier
Hensat "Branding af Ebeltoft"
Hensat "Initiativpulje"

26,635.92
4,090.80
30,726.72

74,254.68

Aktiver

Egenkapital ultimo

56,512.85
-

Passiver i alt
Ebeltoft d. xx. marts 2020
Jens Holt Poulsen
Kasserer

Ebeltoft Distriktsråd
Budget 01.01.20- 31.12.20
Indtægter
Tilskud Syddjurs Kommune
Indtægter i alt

Udgifter
Vandkunst
Branding af Ebeltoft (møder mm.)
Hensat "Branding af Ebeltoft"

2020
27,143.00
27,143.00

2019
27,143.00
27,143.00

31,832.63
-31,832.63

2018
20,000.00
20,000.00

3,568.56
35,222.49
-35,222.49

10,000.00

9,752
-9,752

10,000.00

1,000.00
19,350.16

3,966.25
-3,966.25

4,500
3,000.00
6,000
1,125.00

3,630.00
1,421.25
5,937.95
1,125.00
920.00
18.00
23,052.20

649.84

Kløverstier
Hensat "Kløverstier"

1,000.00
25625.38
4,090.80

56,512.85

74,254.68

74,254.68

9,931.60

4,850.00

Generalforsamling fortæring m.v.
Annoncering generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Hjemmeside mm.
Gaver
Bankomkostninger
Udgifter i alt
1,517.62

Hensat "Initiativpulje"

Årets resultat

56,512.85

6,033.75 Denne post vedrører Kløverstierne, som nu varetages af Nationalparken
41,585.01 Der resterer pr. 1/8-2020 kr. 5,752,38 efter afholdelse af 2. kursusgang i feb. 2020
41,585.01

Aktiver

6,033.75
9,752.38
10,000.00

25,986.08
649.84
26,635.92

Indestående sparekassen Kronjylland
Andet (er nu ell. tidl. udgiftsført)
Projektor (købspris 2.400)
WhiteBoard Tavler (købspris 7.560)
Aktiver i alt

Egenkapital primo

Hensættelse Kløverstier
Hensat "Branding af Ebeltoft"
Hensat "Initiativpulje"

26,635.92
4,090.80
30,726.72

74,254.68

Årets resultat

Passiver

Egenkapital ultimo

56,512.85
-

Jan Schmidt Rasmussen
Revisor

Passiver i alt
Ebeltoft d. xx. marts 2020
Jens Holt Poulsen
Kasserer

