
Referat af generalforsamling/fællesmøde i Distriktsrådet for Feldballe og Om-

egn, tirsdag den 17. marts 2014 klokken 18.30 i Tåstrup Forsamlingshus 
 

Inklusive bestyrelsen deltog i alt 10. 

 

Ad. punkt 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere. Kristian Søborg blev foreslået og 

valgt som ordstyrer, Anne-Marie Foged som referent. 

 

Ad. punkt 2. Beretning ved formanden. 

 

Kristian Søborg redegjorde for det forløbne års arbejde i DFFO: 

 

Generelle fokusområder: 

 

• Møde med civilsamfundskoordinatoren.  

• Trafikproblematikker i distriktet  

• Møde med børnehaven  

• Hvordan får vi vakt alle landsbyernes interesse for distriktsrådet?  

• Informationsstrategi  

• Fremtiden for Lokalbladet udenfor Feldballe, hvis interessen ikke vokser  

Konkrete tiltag: 

• Tidlig SFO. I kommunens budgethøringskatalog har der været foreslået besparelser på Tid-

lig SFO (TSFO) på friskolerne. Lars har gjort et stort stykke arbejde i samarbejde med Feld-

balle Friskole for at få forslaget taget af bordet, og har haft mange gode snakke med politi-

kerne 

• Anvendelse af prisen for årets landsby. DFFO modtog på Feldballes vegne kommunens 

5000kr som Årets landsby. Vi havde tiltænkt dem til en indvielse af skaterbanen, men da 

mange af dens brugere kommer udefra, har skaterbanens folk foreslået at vi finder en anden 

modtager. Det bliver så den nedlagte borgerforenings arvtager, Tåstrup Forsamlingshus, der 

får pengene.  

• Henvendelse fra kommunen ang. Legepladser. Kommunen er ved at registrere de lokale 

legepladser. Vi har hver især kontaktet vores lokale beboerforeninger  

• Bjødstrups besøg af civilsamfundskoordinatoren Peter Kromann-Andersen. De havde 

gået en tur i byen og set på mulige samarbejdsmuligheder omkring græsslåning og træ-

beskæring og havde også besøgt kommunens parkafdeling og fået en god kontakt.  

• Invitation til Landsbytræf i Hampen 1.11 Alette fra Kommunen har inviteret til landsby-

træffet hvor kommunen har en stand. .  

• Virksomhedsmesse i vores distrikt Planlægningsgruppen, bestående af Kristian, Erik, Ber-

tel Clausen og Steen Møller, har afholdt første møde. Messen skal foregå d. 11.4.2015  

• Det gode seniorliv i landsbyen. Konference på Christiansborg 10.11.14 Distriktsrådets æl-

dresegment, Eva og Anne-Marie deltog. 



• Lars’ tanker om at gøre kommunens budgetplanlægning mere langsigtet. Vi finder Lars’ 

ide prisværdig og er åbne overfor at gå videre til politikerne, men det kan først ske når der er 

mere konkret på bordet og når Lars selv kan deltage i udarbejdelsen.  

• Busrundtur i distriktet for byrådspolitikerne. Annette har undersøgt mulighederne: der 

findes ingen kommunal bus, der kan lånes, så vi må leje. Den nye bestyrelse tager stilling til 

sagen.  

Punkter hvor vi har været i dialog med kommunen: 

 

 Syddjurs Award Show: Ved Syddjurs Kommunes årlige award-show fik DFFO endnu en 

gang på vegne af modtageren, Feldballe, overrakt prisen som årets landsby og de 5.000 kr. 

der fulgte med prisen. Det er tanken at bruge pengene til sommerfest/indvielse af anlægget 

ved hallen. Desuden fik Lis Hågensen prisen fra frivillighedsrådet. 

 Genforeningssten i kommunen 

 Invitation til landbytopmøde 

 Konference om distriktsrådenes rolle  

 Byggeriets ildsjæle 

 Landsbytræf i Hampen 

 LAG Djursland (orienteringsmøde) 

 Efterårskursus på Ryslinge Højskole 

 Skiltning på Molsruten 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad. punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.  

Annette Aude gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. punkt 4. Valg til bestyrelsen.  

Kristian Søborg, Annette Aude og Anne-Marie Foged var på valg som bestyrelsesmedlemmer. Alle 

blev genvalgt. 

Caroline Meyer White og Erik Aude var på valg som suppleanter. Caroline stillede ikke op, mens 

Erik blev genvalgt. 

 

Ad. punkt 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jørgen Nilsson blev genvalgt til revisor og Ja-

kob Krause blev valgt til revisorsuppleant. 

 

Ad. punkt 6. Indkomne forslag.  

Ingen 

 

Eventuelt.  

Planlægningen af virksomhedsmessen 11.4. er i fuld gang, vi håber på stort fremmøde. 

 

Efter generalforsamlingen blev prisen til Årets Ildsjæl, Bertel Clausen, uddelt sammen med et ga-

vekort til den lokale købmand. Bertel har trukket et stort læs under opførelsen af multibane og an-

lægget ved hallen, han er formand for hallen og i øvrigt engageret i det meste af det der foregår i 

byen. 

 

Efter pizza og hyggelig snak deltog Alette Skov-Hansen i diskussionen om distriktsrådets opgaver 

og udfordringer. Vi hørte bl.a. at kommunen er i gang med at ansætte en ny civilsamfundskoordina-

tor efter Peter, der rejste efter et halvt år på posten. Der var enighed om at vi foretrækker en fastan-

sat frem for en projektansat, så vi ikke igen skal bruge meget tid på at sætte den nye ind i de lokale 



forhold, men det løb er vist kørt. Til gengæld kan den nye tage udgangspunkt i Peters dataindsam-

ling og koncentrere sig om få udvalgte satsningsområder. 

Diskussionen tog udgangspunkt i det referat der netop var kommet fra det fælles årsmøde for di-

striktsråd og politikere, hvor konklusionen var at man fra politisk side ønsker at fortsætte med di-

striktsrådene som lokale talerør, men at disse samtidig har brug for en nærmere definition og af-

grænsning af deres opgaver og ansvarsområder. Der var endvidere forståelse for at landsbyerne kan 

have andre behov og problemstillinger end byerne. Alette vil fortsat være den i kommunen man kan 

kontakte i forhold til lokale problemstillinger. 

 

 

For referatet 

Anne-Marie Foged 

 

 

 


