
Referat af generalforsamling/fællesmøde i Distriktsrådet for Feldballe og Omegn, tirsdag den 12. 

marts klokken 18.00 i Rostved Forsamlingshus 

 

Tilstede var 20 medlemmer fra Distriktets område. 

 

Ad. punkt 1. Valg af dirigent. Lone Henriksen blev foreslået og valgt. 

 

Ad. punkt 2. Valg af referent. Kristian Søborg blev foreslået og valgt. 

 

Ad. punkt 3. Beretning ved formanden. 

 

Erik Aude havde i sin grundige beretning fået plads til følgende emner, inddelt i kategorier: 

 

1. afsnit. Lokalt arbejde, vi har: 

udarbejdet en folder der beskriver vores område. 

brugt en del kræfter på lokalbladet 

arbejdet på at gøre hjemmesiden bedre 

kåret en ildsjæl sidste år (Mette Keller) 

arbejdet med overtagelse af Feldballehallen 

ydet support til LAG ansøgninger 

arbejdet med logoet for DFFO, der ikke helt klart endnu 

deltaget i møde om kulturnatarrangementet 

udarbejdet bemærkninger til ny bosætning i Feldballe 

arbejdet med vedtægtsændringer 

 

2. afsnit. Formidling af den offentlige debat, vi har: 

været med i en del skriverier fra Distriktsrådene om rådhusplaceringen 

udarbejdet en pressemeddelelse om lokalområdet 

været medunderskriver på meget af skriveriet om lægeambulancen 

 

3.afsnit.  Kommunen, vi har 

skrevet et nytårsbrev til alle byrådspolitikerne 

lavet input til kommunens projektkatalog 

arbejdet med situationen i forhold til børnehaven 

holdt møde om ny institution i Feldballe (og deltaget i indvielsen) 

holdt møde om trafiksituationen i området 

deltaget i årsmøde for distriktstrådene 

deltaget i innovationsmøde om ildsjæle 

støttet arbejdet for en sti mellem hallen og Friland 

prøvet at lave input til planstrategi (kunne ikke nås) 

deltaget i Kommuneplanmøder 

deltaget i møde mellem børnehaven Familie- og institutionsudvalget og DFFO 

deltaget i Awardshow 2013 

 

Ad. punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. Jakob Krause gennemgik regnskabet, der er 

omlagt så det nu dækker kalenderåret. Regnskabet der udviste et overskud på godt 14.000 kroner var forsy-

net med en revisionspåtegning uden bemærkninger og blev godkendt. 



 

Ad. punkt 5. Valg til bestyrelsen. Anne Marie Foged, Kristian Søborg og Anette Aude blev valgt for 2 år. 

Caroline Meyer og Erik Aude blev valgt som suppleanter. 

 

Ad. punkt 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Nilsson blev genvalgt til revisor og Jakob Krause 

blev valgt til revisorsuppleant. 

 

Ad. punkt 7. Indkomne forslag. Eneste indkomne forslag var et forslag til vedtægtsændringer fra bestyrel-

sen, med det primære formål at ændre vedtægterne så de svarer til virkeligheden. Ændringerne gik på at 

præcisere området i forhold til at der ikke er noget skoledistrikt mere, ændring af regnskabsåret, samt en 

ændret ordlyd i Distriktsrådets formål. Vedtægtsændringerne blev godkendt. 

 

Ad punkt 8. Eventuelt.  

Per Kejser blev kåret til årets ildsjæl, og fik overrakt et gavekort på 1000 kroner til Spar. Begrundelsen var 

dels det store arbejde med at holde liv i forsamlingshuset i Tåstrup, dels opsætning af lokalbladet og arbej-

det i Revyforeningen. Han måtte love at dele det med Marian derhjemme. 

 

Herefter blev der overrakt portvin til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Erik Aude, Jakob Krause og Inge-

Lise Kousholt, og bestyrelsen takkede dem for den store indsats. 

 

 

For referatet 

 

 

Kristian Søborg 

 

 

 

Efter generalforsamlingen var der orientering om nogle af de ting der er i gang i området: 

 

Rostved har fået penge til deres sportsplads fra LAG (140.000) 

 

Lukas Wassberg har fået  de søgte 392.000kroner fra LAG til et spontanidrætsanlæg i forbindelse med Hal-

len 

 

Der er sonderinger i gang for at etablere et Pomet mellem Friland og Hallen 

 

Bertel Clausen orienterede om Hallen som nu er på lokale hænder 

 

Rene Jakobsen fortalte om Friskolen som nu runder de 100 elever til august. Eleverne kommer fra et meget 

stort opland. 

 

Efter pizzaerne gav Jørgen Møller et inspirerende oplæg om situationen i landsbyerne og et bud på hvordan 

de kunne overleve. Jeg skal ikke drage konklusioner, men mener at der noget spændende i ideen om tema-

landsbyer og en større samling af aktiviteter i et center. Der var i hvert fald inspiration til diskussionerne 

fremover. 

 


