
Referat af DFFO bestyrelsesmøde 30.9.2015 kl. 19.30 i Feldballehallen 

  
Til stede: Eva Therkildsen, Kristian Søborg, Lars Keller, Anne-Marie Foged samt Bertel Clausen 

Fraværende: Annette Aude, Erik Aude.  

 

Ad punkt 1: Virksomhedsmesse 

Den planlagte virksomhedsmesse for distriktets små virksomheder i foråret 2015 blev aflyst pga for 

få tilmeldte. Bertel Clausen, der var med til at planlægningen deltog i mødet for at være med til at 

bestemme om der skulle gøres et nyt forsøg. Der var enighed om at prøve igen, men med et andet 

koncept. Det kunne gå ud på at invitere de små virksomheder til fyraftensmøder hos lokale 

virksomheder. Første møde kunne bestå af en repræsentant fra kommunens erhvervskontor + en 

inspirerende iværksætter. DFFO skal stå for og betale udgifter i forbindelse med møderne, hvoraf 

der er tænkt en pr måned i januar, februar og marts. 

På næste bestyrelsesmøde d. 4.12 planlægges første fyraftensmøde. 

 

Ad punkt 2: Budget 2016 

Kommunens sportshaller mister 400.000kr over de kommende 4 år. Feldballehallen rammes dog 

ikke så hårdt, fordi så meget af arbejdet laves gratis af frivillige. 

Bogbussen er foreslået nedlagt, men afgørelsen er udsat: ”Nr. 10. En nedlukning af bogbussen 

bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser p                                
holdbar løsning. Derfor skal PUK-udvalget fremkomme med et forslag til fortsat betjening af landdistrikter 
enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen af 1. kvartal 2016 for at kunne 
indfr                                                       .” 

Ad punkt 3: Evt.  

Bertel foreslår at DFFO tilbyder et hjertestarterkursus til hallen og andre interesserede. Vi har 

tidligere tilbudt det uden at nogen meldte sig, men vil prøve igen. 

 

Enighed om at foreslå kommunen at der etableres cykelsti mellem Tåstrup og Bjødstrup, så der er 

cykelsti hele vejen fra Feldballe til Rønde samt cykelsti fra Feldballe til Kejlstrup af hensyn til 

skolebørnene. Kristian skriver? 

 

Ungehuset lukker snart, da de unge er flyttet til andre institutioner. 

 

Problemer med hærværk på spontanidrætsanlægget er heldigvis ophørt for øjeblikket. 

 

Niels(!) Kristian var til frokost på Molskroen sammen med dronningen og prinsgemalen – og nogle 

andre fra kommunen. Vi så den fornemme menu! 

 

Næste møde er julemøde hos Anne-Marie, der sørger for forplejningen, der dog ikke når de 

kongelige højder. Mødet er fredag d. 4.12. – forslag: kl. 18. 

 

 

Ref.: Anne-Marie 

 

 


