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

egn, onsdag den 30. marts 2014 klokken 18.00 i Rostved 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. Valg af 2 stemmetællere 

Foretages senere om nødvendigt 

 

Ad. punkt 3. 

Beretning ved formanden. 

Kristian Søborg redegjorde for det forløbne års arbejde i DFFO: 

 

AKTIVITETER I DFFO SIDEN SIDSTE GENERALFORSAMLING   

 

Vi har afholdt 5½ bestyrelsesmøde 

Virksomhedsmesse aflyst (kun 12 tilmeldte) 

Uro ved skaterbanen 

Børnehaven (problemer i forbindelse med budget) 

Hærværk ved skaterbanen 

Netværksmøder/fyraftensmøder som erstatning for virksomhedsmesse under planlægning. (Distrik-

tet har ca. 200 CVR-registrerede små virksomheder). 

Orientering om og opbakning til lokale ansøgninger om 4 x 50.000kr. (3- 4 søgte, ingen fik støtte) 

Bogbus (foreslået nedlagt i kommunens budgetforslag) 

Middag med dronningen (Kristian) 

Delebilsprojekt. DFFO anbefalede projektet, der fik kommunal støtte. 

 

Møder med deltagelse:  

Lars Keller om ungehusproblemerne 

Anne Marie om Mobilitetskonference 

Dialogmøde med distriktrådene (5.april) 

Kulturmøde (-deltagelse) 

Flygtninge i Feldballe. Vellykket og sobert møde.  DFFO havde på forhånd sendt forslag om ind-

kvartering af familier med børn. 

Møde om lokalplaner (områder til boligformål reduceret med 55 hektar) 

 

Ad. punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.  

Annette Aude gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. punkt 4. Valg til bestyrelsen.  

Eva Therkildsen og Lars Keller var på valg som bestyrelsesmedlemmer. Begge blev genvalgt. 

Annette Aude var ikke på valg, men meddelte sin udtræden pga. flytning fra distriktet. 

Inge-Lise Saima Kousholt deltog ikke i generalforsamlingen, men ønskede at indtræde i bestyrel-

sen. Der var ingen kandidater til suppleantposten. 

 

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.  

Intet 

 

Efter pizzaspisning stod energirådgiver Carsten Sohl fra Energitjenesten for to timers interessant 

indlæg omkring energibesparelser i boligen, hvordan man kan indpasse vedvarende energi i sin bo-

lig og regler og tilskudsordninger. Et par ekstra deltagere dukkede op til denne del af mødet. 

 

 

For referatet 

Anne-Marie Foged 

 

 

 


