
Referat - DFFO foreningsmøde 
Tid: 30. september 2010, 20-21:30 
Sted: Feldballe Skole 

 
Tilstede: Mie og Susanne, formand og næstformand i Feldstrup revyforening, Per, formand i Tå-
strup Forsamlingshus, Ursula og Elin, formand og kasserer i Feldballe Børnehaves Støtteforening, 
Lone, Formand i Rostved Beboerforening, Ingelise, Feldballe Friskoles Støtteforening, Mette, TGF, 
Feldbale Friskoles Støtteforenings formand og redaktør på Grønærten. Jacob, DFFO og formand 
for Feldballe-Tåstrup Beboerforening, Jørgen, DFFO kasserer og formand for Kejlstrup Beboerfor-
ening, Lars, DFFO og Friland, samt Annette, DFFO og Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening 
(referent). 

 
Aftenen begyndte med en fællessang: ’Æbler lyser rødt’ af Finn Jørgensen (1982) suppleret med 
servering af portvin, småkager og pistacienødder. 
Lars introducerede aftenens program: 

I. Introduktion af tilstedeværende 
II. Præsentation af hvad der var vigtigt for de repræsenterede foreninger lige nu og deres 

energi 
III. Spørgsmål om DFFOs rolle i forhold til foreningernes arbejde 

Feldstrup Revyforening kunne meddele at årets revy er under forberedelse med sjov og god 
stemning. Revyen viser sin 26. forestilling den 5. og 6. november i år. Revyen har 9 skuespillere, 
der også fungerer som bestyrelse og forfattere mv. Udover revyen er der en årlig dilettantforestil-
ling i marts for 6. år i træk. 

 
Kejlstrupbeboerforening har længe fokuseret de fleste af sine aktiviteter på børn, men lancerer 
nu flere arrangementer med en lidt ældre målgruppe. Årligt tilbagevendende arrangementer, der 
har stor opbakning og afholdes i festlig stemning inkludere fastelavn, Bingo Banko, juletur for at 
hente julepynt, Skt. Hans, sommerfest, tur udenbys. Foreningen har også en hjemmeside og står 
for onsdagsmotionsaftener. Lejer baner i Feldballe til badminton, men benytter ellers fællesareal, 
samt for eksempel tømmerens værksted som samlingssteder. 

 
Tåstrup forsamlingshus har for nyligt stået for en værgekampagne sammen med husmorforenin-
gen, Feldballe-Tåstrup Beboerforening og Feldstrup Revyforening. Ønsker et bredere samarbejde. 
Har indsendt ansøgning til LAG om støtte til energiforbedring af forsamlingshuset og har fået lige 
under 100.000 kr, men har fået afslag fra kommunen om den anden halvdel af udgifterne. 

 
Feldballe-Tåstrup Beboerforening har afholdt to arrangementer med mere end 70 børns delta-
gelse, dels et julearrangement og dels et fastelavnsarrangement. Foreningen vedligeholder en le-
geplads ved siden af præstens have. Mærker medlemsnedgang også i bestyrelsen, der nu har 4 
medlemmer. 

 
Rostved Beboerforening har 80 medlemmer, mødes henover sommeren på sportspladsen hver 
fredag, udgiver Figenbladet 6 gange årligt med mange frivillige indlæg og finansieret af reklamer 
for lokale virksomheder. Afholder årligt 9 arrangementer. For eksempel: affaldsindsamling, Val-
borgaften, bustur på Djursland, Høstfest, julefrokost (fra i år muligvis erstattet af ølsmagning), jule-
træstænding og fastelavn. Medlemskab er 150 kr. pr. husstand, 100 kr for enlige og 50 kr. hvis 
man kun ønsker at abonnere på Figenbladet. Desuden forvalter foreningen Rostved Forsamlings-
hus, der udlejes 35-38 gange om året for 1500 kr. inkl. rengøring. Foreningen har søgt og fået 
70.000 fra LAG til energiforbedring og har gennemført en gennemgribende renovering/udbygning 
med støtte til handicaptoilet fra Vanførefonden, lokale sponsorer og indskudsbeviser på 500 kr. fra 
medlemmer, hvor de kan få pengene tilbage HVIS der er overskud i foreningen. Circa 2000 kr. er 
indtil nu er blevet udloddet til indskydere. Forsamlingshuset løber rundt, men også mange udgifter 
til oliefyr og spildevand og renovation. Har også byens sang. 

 



Feldballe Børnehaves Støtteforening lider lidt under at være kommunal nu hvor skolen er blevet 
en friskole. Dette er gået ud over samarbejdet pga regler udefra. Foreningen har underskud efter 
indkøb af telt og ønsker ikke at konkurrere om pengene fra lokale i lyset af Friskolens behov. 

 
Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening har haft to hovedaktivitetsområder, dels de årligt tilba-
gevendende aktiviteter såsom fastelavn, Skt. Hans og fælles udflugt for at finde og fælde årets jule-
træ, sætte det op ved busboblen og tænde det, efterfulgt af gløgg, æbleskiver og julemandsbesøg i 
Børge og Sinnets lade. Hvert andet år afholdes sommerfest og hvert andet år sommerudflugt. I år 
gik udflugten til Karpenhøj med madkurv, grill og friluftsaktiviteter. Sidste år afholdtes urpremiere 
på Bjødstruprevyen til sommerfesten. Det andet fokusområde har været kontakt til kommunen om-
kring afstribning på Gl. Hovedvej – netop malet i dag, samt opkøb, legepladsinspektion, finansie-
ring af legepladsudstyr i forbindelse med fællesareal. I byen findes desuden fodboldklub, der også 
arrangerer sport og hygge på stadion torsdage i sommermånederne, løbeklub og whiskysmag-
ningsforening. 

 
Feldballe Friskole har fortsat rigtig meget arbejde, ikke mindst nu hvor hverdagen rigtig er be-
gyndt. Har lige haft 58 ansøgere til en lærerstilling og har ansat ny lærer. Ønsker et bedre samar-
bejde med Børnehaven. 11. oktober afholdes valgmøde i forbindelse med valg af tilsynsførende. 
Håber på konstruktiv dialog om hvad, der er lykkedes og fungerer godt lige så vel som fokuspunk-
ter for forbedring og effektive redskaber til at gøre skolen til et endnu bedre sted at være og der-
med være med til at skabe en ny skolekultur, som alle kan blive ved at være stolte af. Planlægger 
to temauger. 

 
Feldballe Friskoles Støtteforening arbejder på at skaffe penge til fripladser, har lige købt sang-
bøger – MEGET FLOTTE, har arrangeret ølsmagning, sponsorløb med indtjening på 27.000 kr og 
to loppemarkeder med hhv. 38.000 og 27.000 kr i overskud. Tirsdag den 5. oktober afholdes gene-
ralforsamling. 

 
TGF idrætsforening med fodbold, gymnastik, basketball og badminton. 

 
Grønærten udkommer hver anden måned med reklamer for arrangementer i området. Forsøg på 
at samle informationer og eventuelt også kontingentbetaling til alle de lokale foreninger. 

 
Friland er nu i fase 3, hvor de sidste 10-12 grundejer er under udvælgelse. Meninghedsrådet ejer 
jorden og sætter prisen. DRs Frilandshave er nu blevet et fællesprojekt, hvor alle, der har lyst kan 
mødes og arbejde mandag aftner kl. 18-20. Erhversgrunde omkring Ravnen. 

 
DFFO opfordredes til 
1. at kontakte kommunen med henblik på at få dens forståelse og tilladelse til et samarbejde 

mellem Børnehaven og Friskolen i Feldballe. 
2. Samle foreningsrepræsentanter lige som i aften en gang årligt 
3. At foreslå at foreningerne i Feldballe og Tåstrup samarbejdede mere og dermed kunne skabe 

en begejstring som i Rostved. 
 

En meget hyggelig aften afsluttedes med to fællessange ’Begyndelse’ af Morten Kyndrup med mu-
sik af Jens Johansen og ’Bim bam busse’ af Hans Henrik Ley. 

 
--- 

 


