
Referat af generalforsamling i Distriktsrådet for 

Feldballe og omegn. 
 

Afholdt d. 21/3 – 2017 kl. 18:00 i Taastrup forsamlingshus. 

Der var inkl. bestyrelsen og oplægsholdere 18 deltagere. 

 

1. Valg af ordstyrer: Kristian Søborg (formand) 

2. Valg af referent: Laura Brøsted 

3. Valg af 2 stemmetællere om nødvendigt: Anne-Marie Foged, Jens-Peter Mølgaard 

 

4. Bestyrelsens årsberetning: 

Kristian Søborg redegjorde for det forløbne års arbejde i DFFO.  

- Den nye kommuneplan. Eva Therkildsen deltog og refererede fra informationsmødet, vi havde 

ingen indsigelser. 

- Kommunens brandingmøder. Eva Therkildsen og Kristian Søborg deltog fra DFFO. Kommunen 

ytrede ønske om yngre deltagere til de efterfølgende møder, her stillede Trine Andreassen fra 

Friskolens bestyrelse samt to repræsentanter fra kollektivet Land.Skab op trods den korte 

indkaldelsesfrist. Ide-møde om branding af kommunen, især med henblik på at tiltrække unge 

mennesker og børnefamilier.  

- Djurslands mobilitetsmøder. Anne-Marie Foged deltog. En gentænkning af alle former for 

transport på Djursland.  

- Lufthavnenes fødselsdag. Eva Therkildsen og Anne-Marie Foged deltog.  

- Årets Landsby. Eva Therkildsen, Anne-Marie Foged og Kristian Søborg deltog i den festlige 

overrækkelse af regionens pris ”Årets Landsby” i Feldballe. Efterfølgende skrev og sendte Eva 

Therkildsen et langt stykke om begivenheden til Adresseavisen, dog bragte avisen kun et meget 

kort referat… Hele stykket blev i stedet bragt i lokalbladet.  

- Landsbyprisen på 150.000 kr. Anne-Marie Foged og Lars Keller deltog i mødet om anvendelse af 

landsbyprisen.  

- Nationalparken. Eva Therkildsen deltog i en række møder om den nye plan for Nationalparken. Der 

er bl.a. tale om at udvide og flytte grænser. Der er lavet et flot hæfte om projektet. 

- Landsbyklynger. Opfordring fra civilsamfundskoordinatoren til at byde ind på kampagne omkring 

landsbyklynger.  RealDanica, DGI samt Lokale- og Anlægsfonden tilbød støtte til 25 landsbyklynger i 

hele landet. Vi har ikke budt ind med noget. 

- Move For Life. Laura Brøsted deltog. Kommunen og DGI inviterede til Ideudviklingsworkshop 

”Gentænk kultur og bevægelse” med henblik på at skabe og styrke nye 

kontakter/samarbejder/begivenheder til eventen ”Move For Life” som er en motions- og 

kulturfestival der løber af staben d. 4.-5. november 2017. Eventen er en del af Kulturby Aarhus 

2017. 

- Underværker. En Realdaniakampagne til ildsjæle. 



- Arkitektur og bevaringspris i Syddjurs Kommune. Ønske fra kommunen om forslag til kandidater til 

prisen. Vi kom ikke med nogen indstillinger. 

- Kollektiv trafik på Djursland. En workshop hvor Lars Keller fra DFFO deltog samt René Jakobsen 

(skoleleder) fra lokalområdet. Vi ytrede ønske om en specifik tidsplan for en busrute mellem 

Ebeltoft og Rønde via Feldballe som ville kunne servicere skolen. Vi blev hørt men desværre ikke 

imødekommet.  

- Årsmøde for distriktsrådene. Kristian Søborg, Eva Therkildsen, Laura Brøsted og Claus Jensen 

deltog. Der var mange gode indslag, men desværre ikke megen tid til dialog. Blandt de forskellige 

fremtidige arrangementer har vi i DFFO især fokus på landsbytræffet i 2017. (Detaljeret referat af 

hele arrangementet findes på www.dffo.dk.)  

 

- DFFO’s fokusområder i 2017: 

o Kommunevalget. Vi vil lave et dialogmøde med repræsentanter for de forskellige politiske 

partier. Mødet kommer til at foregå i Rostved forsamlingshus. Yderligere detaljer er ikke på 

plads endnu.  

o Andre forslag. Der blev spurgt på generalforsamlingen, der var ingen forslag. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:  

Kristian Søborg gennemgik regnskabet, det blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen for Distriktsrådet for Feldballe og omegn. 

På valg er:  

o Kristian Søborg – ønsker ikke at genopstille. 

o Anne-Marie Foged – ønsker ikke at genopstille. 

I den tilbageværende bestyrelse sidder: 

o Eva Therkildsen 

o Inge-Lise Saima Kousholt 

o Lars Keller 

Nye kandidater til bestyrelsen: 

o Laura Brøsted – valg  

o Lone Henriksen – valgt  

Nye kandidater til suppleantposten: 

o Claus Jensen – valgt for 2 år 

o Nanna Aude – valgt for 2 år 

o Mette Nasser – valgt for 1 år 

o Helle Irena Thuesen Bruun – valgt for 1 år 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant for Distriktsrådet for Feldballe og omegn. 

Til revisorposten: 

o Jørgen Nilsson – er genvalgt 

Til revisorsuppleantposten: 

o Jacob Krause – er genvalgt 

 



8. Behandling af indkommende forslag. 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

9. Eventuelt: 

Tåstrup Forsamlingshus og beboerforening har bedt DFFO nævne på generalforsamlingen at vi har 

en beboerforening i Feldballe/Tåstrup. Deres formål er at varetage lokalområdets interesser samt 

fremme trivsel og fællesskab beboerne imellem. 

 

10. Fællesspisning efterfulgt af to indlæg til aftenens tema ”erhverv og bosætning på landet” 

 

Indlæg af Helge Bülow fra ”Helges Most og grønt”.  

Helge fortalte om driften af økologisk landbrug, mosteri, egen mølle, frugtplantage, samarbejdet 

med Kalø Landbrugsskole og hjælp til udvikling af økologiske landbrug i udlandet.  

 

Indlæg af Nanna Aude, Mette Nasser og yderlig en repræsentant fra kollektivet/bofællesskabet 

Land.Skab. 

Pigerne viste billeder og fortalte om tilblivelsen af kollektivet. Kollektivet er et eksempel på hvordan 

man som ung kan bo på landet under en fællesskabshat så man ikke står med hele ansvaret alene.  

Kollektivet består i dag af 2 gårde, 4 hektar jord, 16 voksen og 5 børn + en række skurvogne, da de 

mangler plads og ikke kan få lov at bygge ud. 

Kollektivet fik i forbindelse med projektet ”Gentænk Landsbyen” tildelt 130.000 kr. af LAG, penge 

som skal bruges på at fortælle om- og inspirere andre unge til også at bo på landet. Det har 

resulteret i en platform på internettet www.videles.dk, en flot pixibog om ”hvordan” samt 4 

netværksmøder som havde til formål at åbne op og hjælpe til at gøre det muligt for andre, der 

ønsker at skabe noget lignende. Folk kan se det skønne ved boformen men bremses af en masse 

juridisk, derfor forsøger Land.Skab med pengene også at sætte fokus på hvad det er der bremser 

dem og andre med de samme drømme.  

  

11. Konstituerende bestyrelsesmøde i Distriktsrådet for Feldballe og omegn 

 

Afholdt d. 6/4 – 2017 

På mødet blev følgende personer valgt til de respektive poster i bestyrelsen: 

 

Formand: Lone Henriksen 

Sekretær: Laura Brøsted 

Kasserer: Eva Therkildsen 

It/hjemmeside ansvarlig: Claus Jensen 

http://www.videles.dk/

