
Referat af DFFO bestyrelsesmøde 13.1.2014 kl. 19.30 hos Caroline i Feldballe  
Til stede: Caroline Meyer White, Annette Aude, Kristian Søborg, Lars Keller, Erik Aude, Anne-

Marie Foged. Fraværende: Eva Therkildsen 

 

Ad punkt 1: Trafikale forhold og skiltning i Feldballe baseret på henvendelse fra lokale 

borgere. Er det en sag for os? 

Erik har modtaget to henvendelser fra borgere i Feldballe om trafikproblemer. Den ene drejer sig 

om den nu spærrede vej overfor Friland. Lukningen har medført at tung trafik med 

landbrugsmaskiner nu kører forbi skolen. Spærringen ønskes ophævet. 

Den anden henvendelse går på manglende skiltning til lufthavnen. Om morgenen kommer en del 

bilister der skal til lufthavnen ad Lufthavnsvej til Feldballe, fordi de tror at lufthavnen ligger på 

lufthavnsvej. 

Erik skriver et indlæg til Lokalbladet (frist 19.1.) om de to sager for at få reaktioner på om det er 

problemer, der opleves af flere, og om der er opbakning til at DFFO går videre med dem. 

På årsmødet kan evt. spørges om der er andre trafikproblemer i distriktet. 

 

Ad punkt 2: Awardshow. Hvordan forholder vi os til det? 

Kommunen har indkaldt forslag til uddelingen af prisen som Årets Landsby, både i brev til 

distriktsrådene og til alle borgere i Adresseavisen. Vi spreder kendskab til initiativet idet 

Erik skriver et indlæg til Lokalbladet og opfordrer borgerne til at indsende forslag. 

 

Ad punkt 3: Planlægning af årsmøde 

Årsmødet / generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 11. marts kl. 18.30 i Rostved forsamlingshus 

(Anne-Marie reserverer). 

Erik skriver annonce til Lokalbladet, Anne-Marie sætter den i Adresseavisen to uger før. 

Programmet er:  

18.00: Vi mødes og stiller an. 

18.30 – 19.00: generalforsamling. Kristian afgiver beretning, derefter valg. Eva og Lars er på valg 

og villige til genvalg. Caroline og Erik er som suppleanter på valg og villige til genvalg. Revisor 

Jørgen er på valg, Kristian snakker med ham og suppleanten Jacob. 

Folk der har særlige aktiviteter i gang i distriktet opfordres til at præsentere dem kort. 

19.00 – 19.30: Spisning: pizza, øl, vand, kaffe og småkager. Caroline bestiller pizza, Annette og 

Anne-Marie sørger for drikkevarer og duge, lys etc. 

19.30 – 20.30: Indlæg omkring temaet Rethink (Kulturbyens slogan). Steen Møller, Friland 

kommer med oplæg på godt ½ time, kollektivet Landskab spørges af Erik og Annette om de vil give 

et kort oplæg. Derefter mulighed for diskussion.  

Afslutning senest kl. 21. 

 

Ad punkt 7: Evt. 

Vi har fokus på at holde kommunen fast på at lave mere overskuelige og tilgængelige adgange til de 

digitale planer. Kommuneplanen var et eksempel på at der tiltrænges en opstramning ud fra 

borgernes behov, når disse nu kun har mulighed for digitale tilgang. 

 

Den planlagte bustur for beboerne rundt i distriktet skal fastlægges af den nye bestyrelse, og vi 

foreslår at byrådspolitikerne inviteres med, så de kan høre om problemstillingerne i de enkelte 

landsbyer. 

 

Ref.: Anne-Marie 

 


