
Referat af DFFO møde d. 21/1 – 2019 

 
Til stede 
Eva Therkildsen, Helle Irena Thuesen Bruun, Claus Jensen, Laura Brøsted, Jens Peter Mølgaard, Lone 
Henriksen. 
 
Gæst: Anne-marie Foged  
 
Afbud: Inge-Lise Kousholt 
 
 
Dato for næste møde 

- Næste møde bliver generalforsamlingen d. 19/3 – 19. Forberedelser til denne klarer vi på mailen og 
efter generalforsamlingen finder vi en dato til konstituering. 

 
 
Ønske om cykelsti 

- Stort ønske om cykelsti mellem Rostved og Kolind. 

- Letbanen ligger i Kolind, der er blot 7 km på cykel, men 7 km på en meget ubehagelig vej.  

- Rostved er i forvejen en lille smule glemt, der er ingen bus, ingen taxa og ingen cykelsti til Letbanen. 

- DFFO ønsker at lave en indstilling til kommunen. (Lone Henriksen) 

 

- Også stort ønske om cykelsti mellem Kejlstrup og Feldballe og videre til Ebeltoft. 
- Farlig vej for skolebørnene. 
- En del af Nationalparken, bør være tilgængelig på cykel. 
- DFFO ønsker at lave en indstilling til kommunen. (Lone Henriksen) 

 

Bevaring af købmanden i Feldballe 

- Jens Peter Mølgaard og Claus jensen fra DFFO deltog i informations- og beslutningsmødet omkring 

bevaring af købmanden d. 16/1 – 19. 

- Det blev besluttet at byen vil købe bygningerne via folkeaktier. Der er på nuværende tidspunkt 

indsamlet tilsagn om 155.000 kr. 

- Der var i bestyrelsen enighed om at DFFO donerer et givent beløb (ikke fastlagt endnu) for at støtte 

sagen. 

- DFFO vil også gerne hjælpe med betaling af PR-materiale og eksempelvis en tavle med navne på 

alle bidragere.  

 

Generalforsamling 

- Dato 19. marts kl. 18 Taastrup Forsamlingshus 

o 18-19 spisning + generalforsamling 

o 19-21 Oplæg + kaffe/kage 

- Emne for oplæg: 50+ 

o Anne-Marie Foged, aftenens gæst, kom med fakta o.lign. omkring levevilkår for ældre i små 

lokalsamfund/på landet. 



o Vi vil med udgangspunkt i dette kontakte relevante personer indenfor området som kan 

tale til generalforsamlingen. 

- Annonce i adresseavisen d. 6/3 – 2019 

- Evt. ekstra nr. af Grønærten d. 10/3 – 2019 

- Oprettelse af Facebook-profil til DFFO hvormed vi kan informere lokalsamfundet om fx 

generalforsamlingen. 

- Fordeling af opgaver (se særskilt dokument). 

 

Ref. Laura Brøsted  


