Referat af generalforsamling i Distriktsrådet for
Feldballe og omegn 2018
Afholdt d. 20/3 – 2018 kl. 18:00 i Rostved Forsamlingshus.
Til stede
Fra DFFO Eva Therkildsen, Lone Henriksen, Claus Jensen, Helle Irena Thuesen Bruun, Laura Brøsted, IngeLise Kousholt, Nanna Aude og Mette Nasser.
18 borgere fra distriktet.

5 minutter runden
Foreninger fra lokalområdet var af DFFO inviteret til at præsentere sig selv og kort fortælle om deres
forskellige arrangementer, projekter osv.
Målet med invitationen var at øge kendskabet til hinanden, at få sat ansigt på, at synliggøre DFFO overfor
foreningerne og også at etablere et eventuelt fremtidigt samarbejde.
Vi vil hinanden og vi kan hjælpe hinanden til at skabe et godt og levende lokalområde.
Flere af foreningerne ser et muligt samarbejde med DFFO, bl.a. Humørklubben, som har brug for hjælp til
annoncering og Husmoderforeningen som ønsker hjælp til genetablering af forskellige kirkestier samt evt.
hjælp til afholdelse af deres 70 års jubilæum.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer: Mads Stensgård Nielsen
Valg af referent: Laura Brøsted
2. Valg af 2 stemmetællere om nødvendigt: Helle Irena Thuesen Bruun og Nanna Aude
3. Bestyrelsens årsberetning ved Lone Henriksen:
a. Årets største projekt var vælgermødet i november. En stor succes og et rigtig godt
samarbejde med Friskolen og Mads Stensgård Nielsen, som var primusmotor på
arrangementet.
b. Der blev i løbet af året afholdt 7 bestyrelsesmøder – referater heraf kan findes på
hjemmesiden.
c. Der blev afholdt et møde med PUF (Progressiv Udvikling Feldballe) omkring et fremtidigt
samarbejde, specielt i forhold til en planlagt ide/udviklings-bustur med borgere og
erhvervsfolk fra lokalområdet.
d. DFFO deltog i dialog-/årsmødet med de 13 distriktsråd afholdt af kommunen. Et godt møde
men med for lidt tid til dialog.
e. DFFO har fået ny hjemmeside. Den er forenklet og tænkt som et info-site hvor man kan
finde informationer om lokalområdet. Alle foreningers kontaktoplysninger kan findes her,
nogen skal dog opdateres/tilføjes.

f.

DFFO har på vegne af lokalområdet overrakt og betalt en gavekurv til bogbussen – eneste
offentlige gode vi har tilbage. Vi sætter stor pris på personalet i bussen og deres
engagement/nærhed.
g. DFFO har givet penge til etablering af æblelunden i Kejlstrup, et rigtig fint projekt med
fællesskab i fokus.
Årsberetning godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Eva Therkildsen gennemgik regnskabet, det blev godkendt uden kommentarer.
5. Valg til bestyrelsen i Distriktsrådet for Feldballe og omegn
Der skal som minimum vælges et nyt medlem, for at DFFO vedtægter overholdes.
På valg er:
a. Lars Keller – genopstiller ikke
b. Nanna Aude – genopstiller ikke
c. Mette Nasser – genopstiller ikke
d. Helle Irena Thuesen Bruun – genopstiller
e. Eva Therkildsen – genopstiller
Valgte er:
a. Helle Irena Thuesen Bruun
b. Eva Therkildsen
c. Jens Peter Mølgaard
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for Distriktsrådet for Feldballe og omegn
Revisor: Jørgen Nilsson – er genvalgt
Revisorsuppleant: Jacob Krause – er genvalgt
7. Behandling af indkommende forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.
8. Eventuelt:
a. Forslag om et fælles nyhedsbrev blandt foreningerne. Dog enighed om at den del udgør
lokalbladene.
b. DFFO har tidligere forsøgt at arrangere en slags erhvervsmesse med virksomheder fra
lokalområdet, desværre uden at lykkedes.
Forslag om i den forbindelse at arbejder sammen med Friland og deres Frilandsmesse.
c. Forslag om at få DFFO til at fungere som paraply–organisation.
d. Konkrete projekter:
i. Der mangler et skilt som henviser til Feldballe for enden af Lufthavnsvej + vejen er
meget dårlig.
ii. Etablering af cykelstier mellem byerne… specielt set i forhold til hvad de har fået på
Mols.
iii. Reetablering af forskellige kirkestier.
iv. Vedligeholdelse af stensætningerne i Tåstrup sande… og andre forfaldne/tilgroede
seværdigheder i distriktet.

DFFO vil ikke stå som tovholder på disse forslag/projekter, men hjælper gerne i forhold til
dialog med kommunen, kontakt til relevante aktører samt formidling af info og andet.

Farvel til 1 DFFO bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
Lars Keller genopstiller ikke, han var ikke til stede på aftenen, han får et ordentligt farvel senere.
Nanna Aude og Mette Nasser genopstiller ikke, vi sagde pænt farvel og tak for et rigtig godt samarbejde,
der var en lille gave til dem og alt held og lykke fremover.

Konstituering af bestyrelsen i Distriktsrådet for Feldballe og omegn
På aftenen efter endt generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig således:
- Formand: Eva Therkildsen
- Sekretær: Laura Brøsted
- Kasserer: Lone Henriksen
- Menig bestyrelsesmedlem: Jens Peter Mølgaard
- Menig bestyrelsesmedlem: Inge-Lise Kousholt
-

Suppleant: Helle Irena Thuesen Bruun
Suppleant: Claus Jensen (IT/hjemmeside-ansvarlig)

Dato for næste møde
- Mandag d. 16/4 – 2018 kl. 20:00-22:00
Mødet afholdes hos Laura og Claus (Lufthavnsvej 23, 8410 Rønde).
- Fokus:
o Evaluering af generalforsamling
o Ca. planlægning af kommende års møder
o Interesseområder og definering af disse evt. med udgangspunkt i ”eventuelt” fra
generalforsamlingen.

Ref: Laura Brøsted

