Referat af generalforsamling/fællesmøde i Distriktsrådet for Feldballe og Omegn, tirsdag den
11. marts 2014 klokken 18.30 i Rostved Forsamlingshus
Tilstede var 15 medlemmer fra Distriktets område.
Ad. punkt 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere. Kristian Søborg blev foreslået og
valgt som ordstyrer, Anne-Marie Foged som referent og Jørgen Nilsson som stemmetæller.
Ad. punkt 2. Beretning ved formanden.
Kristian Søborg havde inddelt sin beretning i kategorier:
Lokale aktiviteter, vi har:
 udgivet en folder om distriktet som inspiration til bosætning
 knyttet Lokalbladet til DFFO og giver udover økonomisk hjælp til trykningen gratis spalteplads til hver landsby
 støttet spontanidrætsanlægget i Feldballe med 10.000kr
 tilbudt distriktets foreninger førstehjælpskurser i forbindelse med opsætning af hjertestarter i
Feldballe
 vedligeholdt www.dffo.dk
Aktiviteter i DFFO (1), vi har arrangeret / deltaget i:
 7 bestyrelsesmøder
 afholdt generalforsamling med foredrag af Jørgen Møller 12.3.
 kommunens årsmøde for distriktsråd
 diverse møder om kommuneplanen
 udarbejdet kommentarer til kommuneplanen
 afholdt møde for borgerne om kommuneplanen og de lokale foreninger d. 9.9. med præsentation af Grobund og Pometet
 møde om tidlig SFO

Aktiviteter i DFFO (2)
 dialogmøde om børnehaven
 afholdt dialogmøde / vælgermøde 24.10
 innovationsmøde vedr. ildsjæle
 møde om Kulturby 2017
 møde om kommunens landdistriktspolitik
 udarbejdet høringssvar til landdistriktspolitikken
 haft besøg af Claus Wistoft fra Venstre, der gerne ville høre om vores arbejde
I pipelinen
 Trafikforhold
 Bustur med politikere
 Dialog med kommunen (civilsamfundskoordinator)
 Pomet, Grobund og Spontanidræt
 Information
 Alle mulige ting
Award

Ved Syddjurs Kommunes årlige award-show fik DFFO på vegne af modtageren, FeldballeTåstrup,overrakt prisen som årets landsby og de 5.000 kr. der fulgte med prisen.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Annette Aude gennemgik regnskabet, der nu er omlagt så det nu dækker kalenderåret. Regnskabet
var forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger og blev godkendt.
De 10.000 kr. der er blevet lovet til spontanidrætsanlægget er endnu ikke blevet udbetalt. Holdningen er at kassebeholdningen ikke skal vokse, så gode ideer til brug af pengene til gavn for distriktet
efterlyses.
Ad. punkt 4. Valg til bestyrelsen.
Eva Therkildsen og Lars Keller var på valg som bestyrelsesmedlemmer. Begge blev genvalgt.
Caroline Meyer White og Erik Aude var på valg som suppleanter. Begge blev genvalgt.
Ad. punkt 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Nilsson blev genvalgt til revisor og Jakob Krause blev valgt til revisorsuppleant.
Ad. punkt 6. Indkomne forslag.
Ingen
Eventuelt.
Bertel Clausen forespurgte om den ledige plads i Frilandsfonden kunne varetages af DFFO. Frilandsfondens opgave er at holde øje med at området bruges efter vedtægterne og de tre medlemmer
er banken Merkur, Nødværge (fonden bag Friland) og et medlem fra Feldballe. Holdningen var at
denne plads fortsætter i beboerforeningens regi.
Der er indkommet flere forslag vedrørende veje og skiltning. De vil blive samlet, og evt. set på
sammen med den nye civilsamfundskoordinator.
Efter generalforsamlingen blev prisen til Årets Ildsjæl, Inge-Lise Kousholt uddelt sammen med et
gavekort til den lokale købmand. Læs formandens indstilling andetsteds på DFFOs hjemmeside.
Efter pizza og hyggelig snak overtog Steen Møller fra Friland ordet og gav i sit engagerede og inspirerende indlæg sit bud på hvordan vi holder liv i landsbyerne, altså det gode og bæredygtige liv!
Læs referatet af indlægget andetsteds på DFFOs hjemmeside.
Den efterfølgende diskussion var livlig og gav DFFOs bestyrelse flere konkrete ideer at arbejde
videre med, bl.a. en messe for små lokale virksomheder for at styrke netværksdannelse, og andre
forslag til hvordan beboerne i de fem landsbyer lærer hinanden bedre at kende.
For referatet
Anne-Marie Foged

