
Referat af Distriktsrådet For Feldballe og Omegns fællesmøde i Tåstrup Forsamlingshus  

mandag den 20. februar 2012 klokken 18.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer (Lone Henriksen) 

2. Formandsberetning 

3. Regnskab 

4. Valg til bestyrelsen og to suppleanter 

5. Valg af revisor og suppleant 

6. Indkomne forslag, (2 stk.) 

 

 

Ad punkt 1. Valg af ordstyrer. Lone Henriksen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Hun startede med at 

konstatere at mødet var lovligt indvarslet og gav derefter formanden ordet for beretningen.  

 

Ad punkt 2. Formandsberetning. Erik Aude opridsede de ting som Distriktsrådet har arbejdet med gennem 

året og kom ind på følgende punkter: Feldballe indstillet til Årets landsby på Djursland, vi har en velfunge-

rende skole, vi har afholdt vinterens bedste koncert, vi har velfungerende landsbyer med masser af liv, et 

bæredygtigt boligområde i Feldballe har betydet kommunens laveste gennemsnitsalder og turister, vi har 

Idræt, hal, natur, revy, købmand, Friland Erhverv, forsamlingshuse, humørklub, egnsarkiv, NP, økomarked, 

og meget mere. 

 

Kendskab og overskuelighed kendetegner området og er vigtigt for trivslen. Derfor har bestyrelsen arbejdet 

med oprettelse af en ”Distriktsånd”, herunder Distriktsrådets synlighed. Det sker i erkendelse af at den socia-

le kapital i distriktet er meget vigtig. Derudover kom formanden ind på emnerne Synlighed og lokal udvikling, 

kultur og Kommunal kontakt. Til slut takkede han bestyrelsen for et godt arbejde i året, og en speciel tak til 

Jørgen Nilsson der nu udtræder af bestyrelsen. 

 

Ad. punkt 3. Regnskab. Jørgen Nilsson gennemgik det revidere regnskab, som blev godkendt 

 

Ad. punkt 4. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter. 

Jørgen Nilsson genopstillede ikke, men Lars Keller som også var på valg havde indsendt en mail med sin 

kandidatur hvori han lovede at gøre en indsats for at bevare hallen i lokalområdet. Der blev herefter opstillet 

3 kandidater til de 2 pladser: 

 

Eva Therkildsen, Bjødstrup 

Anne Marie Foged, Rostved  

Lars Keller, Feldballe 

 

Efter afstemning blev Eva Therkildsen og Lars Keller valgt. Anne Mare Foged indtræder som suppleant. 

Kristian Søborg blev også valgt som suppleant. 

 

Ad. punkt 5. Valg af revisor og suppleant. Jørgen Nilsson blev valgt til revisor og Sejner Christiansen blev 

valgt til revisorsuppleant. 

Ad punkt 6. Indkomne forslag. Jens Kurt havde indsendt 2 forslag til bestyrelsen med følgende ordlyd: 

 



• Forslag 1:  

Distriktsrådet tager navneforandring til Feldstrup Distriktsråd  

• Motivation: DFo..et eller andet med gud ved hvor mange  f'er og o'er er ikke tidssvarende og bør ef-

ter min mening have et sigende navn som beboerne  i området kan forholde sig til 

• Forslag 2:  

At man frafalder skoledistriktsområdet som grundlaget for sit virkeområde  

• Motivation: Distriktsrådet er oprettet da man havde en kommunal skole, hvor distriktet grænser blev 

afstukket for at skaffe et elevgrundlag. Men skolen er nu nedlagt og dermed også distriktsinddelin-

gen. Grunden til at jeg nævner dette, er at det var mit indtryk at Rostved følte sig tættere knyttet til 

Røndesiden men blev "bondefanget" af at skulle følge den gamle skoledistriksindeling. 

 

• Forslag til den nye bestyrelse: 

• Da beboerforeningen I Feldballe måtte give op og nu er underlagt Tåstrup forsamlingshus, er den 

overordnede organisation nærmest væk, og som jeg gav udtryk for kunne jeg forestille mig at di-

striktsrådet kunne være den samlende faktor for områdets foreninger og struktur. 

• Der er sendt forslag til Tåstrup forsamlingshus om at finde et fællesnavn der ligestiller byerne i om-

rådet: FELDSTRUP beboerhus, eller noget lignende. Det inkluderer dermed Feldballe Tåstrup, Kejl-

strup, Bjødstrup. 

• Ps.: Grønærten er et sportsbladnavn(Tgf), så det ville "klæde" distriktsrådet at udgive det som Feld-

strup posten, i samarbejde med de andre foreninger i området. 

 

Disse forslag afstedkom en længere diskussion, hvor der var enighed om (også fra forslagsstilleren) at beg-

ge forslag indgår i det arbejde den nye bestyrelse skal i gang med, med at revidere vedtægterne. Der var 

synspunkter fremme om at man måske skulle finde nogle andre ord for flere af de ting der omhandler di-

striktsrådet, blandt andet er det svært for nytilkomne at forstå begrebet Feldballe skoledistrikt når det nu ikke 

eksisterer mere. Det er vigtigt at området kan findes på et kort, og derfor må navnet helst være noget geo-

grafisk bestemt. 

 

Med hensyn til Grønærten var der en del diskussion om navnet som nogle mente signalerede sportsblad. Da 

bladet laves af frivillige er det vigtigt at respektere det arbejde der udføres, men man kan måske godt gøre 

noget mere for at udbrede det som ”distriktets blad”. I Hornslet uddeles et blad finansieret af reklamer. Vi har 

også hjemmesiden som en vigtig informationskilde. 

 

Herefter takkede Erik Aude dirigenten for veludført arbejde og afsluttede første del af dagsordenen. 

 

 

I anden del fortalte Bertel Clausen først om arbejdet med at sikre hallen på lokale hænder. Han skitserede 

forløbet indtil nu og gjorde rede for det videre forløb.. Der er nu sendt et brev til kommunen for at høre om på 

hvilke præmisser hallen kan overtages af lokalområdet. Der forventes afholdt et stormøde i maj. Hvis hallen 

skal overtages skal det ske fra 1.1. 2013. Der skal snarest findes en struktur og et budget for driften. 

 

Herefter gjorde Kristian Søborg rede for planerne med hjemmesiden, hvor det er hensigten af få revideret 

afsnittene om erhverv og foreninger, forbedre links og kalender, samt at få indført en besøgstæller. DFFO 

har nå fået domænet overdraget. 

 

Erik Aude præsenterede det første udkast til en Distriktsfolder. Denne sendes nu ud til de lokale foreninger til 

udtalelse og måske (gerne) hjælp til opsætning m.v. 



 

Sidste punkt var kåringen af Årets ildsjæl, der blev Mette Keller, som var indstillet af flere. Begrundelsen var 

omfattende men lød således: Arbejder med Grønærten som det eneste blad der dækker hele distriktet, hal-

lens fremtid, gymnastikhold for quinder, friskolens støtteforening og TGFs bestyrelse, sommerfesten i Feld-

balle, omdeling af postkort fra kommunen. Deltager desuden ved næsten alle DFFOs aktiviteter. Med titlen 

som Årets ildsjæl følger et gavekort på 1000 kr. til Spar i Feldballe 

 

For referatet 

 

 

Kristian Søborg 

 


