Referat fra Distriktsrådets generalforsamling d. 13.3. 2010 i Feldballehallen.
1. Årsberetning
Formanden Erik Aude fremlagde årsberetningen, der blev godkendt af de fremmødte
(knap 20)
2. Regnskab
Kassereren Jørgen Nilsson fremlagde årets regnskab, der ligeledes blev godkendt.
3. Valg til bestyrelsen
Af de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg (Lars Keller, Jørgen Nilsson og Arne
Knudsen), blev Lars Keller og Jørgen Nilsson genvalgt og derudover blev Annette
Skovsted-Hansen fra beboerforeningen i Bjødstrup valgt.
4. Valg af revisor
Monique Hess.
5. Indkomne forslag
Det blev foreslået bestyrelsen at overveje navnet Distriktsråd, da skoledistriktet nu er
historie, mens andre mente at navnet er en specifik betegnelse i kommunesammenhæng,
der ikke kan ændres.
6. Hvad skal vi kæmpe for i distriktet?
Til en start optaltes deltagerne efter lokalområder: fra Feldballe: 11, fra Tåstrup: 3, fra
Kejlstrup: 4, fra Rostved: 3 og fra Bjødstrup: 1.
Herefter indsamledes deltagernes forslag, som derefter blev diskuteret i grupper.
Generelt blev det slået fast at Distriktsrådet ikke er udførende i forhold til forslagene.
Forslagsstillerne kan enten selv lave forarbejdet til forslag, der så af Distriktsrådet kan
sendes videre til relevante modtagere / myndigheder etc. eller selv deltage i
bestyrelsesmøderne og dér arbejde for sagen.
Desuden blev det understreget at hjemmesiden www.dffo.dk skal bruges til at formidle
forslagene, og i øvrigt indkalde til fælles møder for beboerforeningerne hvert kvartal.
Forslag der blev diskuteret:
1. Shelter på præstegårdens jord i bakkerne i Feldballe. Der skal tales med
menighedsrådet om muligheden.
2. Vandrestier. Både kommunen og nationalparken skal opfordres til at tænke i
tilgængelighed for gående, både med kort over stier og afmærkede stier gennem

landskabet, og problemet med lodsejere, der spærrer adgangen for gæster i
skovene, skal rejses. I første omgang vil DFFO på hjemmesiden lægge links til
eksisterende ruter. Et forslag var informationstavler ved hver by med kort over
lokale vandrestier. Hver by opfordres til at lave stiforslag.
3.
4. Feldballefestival til fordel for friskolen. Der skal inddrages andre end elevernes
familie, fx de lokale foreninger, og festivalen skal lægges om sommeren
(koordineret med sommerfesten) og have et tema (fx lufthavnen, Friland,
Friskolen) så turister mm. tiltrækkes.
5. Cykelstier. Da skoledistriktet bliver ændret til Rønde, vil det være naturligt med en
cykelsti fra Feldballe til Rønde. Derudover er der ønsker om cykelsti Feldballe –
Tirstrup og Kejlstrup – Feldballe.
6. Friskolen i lokalområdet. Ønske om at gøre den nye friskole til et samlingssted for
lokalområdet med kulturcenter, kombibibliotek og café. Lokalebrug skal afklares
med forsamlingshuset, så der ikke konkurreres.
7. Naturfitness. Opsætning af træningsmuligheder i naturen.
8. Tåstrup Forsamlingshus. Styrkelse af huset som lokalt samlingssted. Modernisering
/ flytning af huset, fokus på vedvarende energi. Undgå at kollidere med friskolen
som samlingssted.
7. Overrækning af kageprisen.
Blandt de 5 konkurrerende kager (alle velsmagende og flotte) blev følgende præmieret:
1. præmie: 3. klasse på Feldballe Skole (et gavekort til Spar på 400kr)
2. præmie: delt mellem Lars og Glen (to gavekort til Spar á 100 kr)
3. præmie: Erik (æren)
Referent: Anne-Marie Foged, Rostved

