
Referat af DFFO møde d. 21/1 – 2020 

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

- Der ligges et ekstra møde ind til endelig planlægning af generalforsamling, her skal også laves og 
indsendes endeligt materiale til den nye Roll-up omkring distriktet. 

- Dato: 25/02 – 2020 kl. 20:00 
- Lufthavnsvej 23, Feldballe (Hos Laura og Claus) 

 
 

1. Godkendelse af forrige referat 
a. Godkendt. 

 
2. Ny konstituering 

a. Formand Jens Peter Mølgaard 
b. Næstformand Inge-Lise Kousholt 
c. Kassere Lone Henriksen 
d. Sekreter Laura Brøsted 
e. Suppleant Claus Jensen, Anne-Marie Foged 

 
3. Status: 

a. Gave til Eva – Gavekurv med fint kort er overrakt. 
b. Tilskud til Shelter i Feldballe – Der er udarbejdet svar til initiativtager med tilsagt om 

10.000,- Pengene sendes først når vi ved med sikkerhed, at det bliver til noget.   
 

4. Borgermøde om bæredygtighed d. 13/1 – 2020 
a. DFFO deltog ikke. 

 
5. Høringssvar til køreplaner i Midttrafik  

a. Deadline 22/1 – 2020 
b. Der er ingen ændringsforslag til ruterne i vores distrikt, derfor ingen indsigelser. 

  
6. Planlægning af generalforsamling/årsmøde 

a. Dato: 24/3 – 2020 
b. Sted: Rostved Forsamlingshus kl. 18:00 
c. Trækplaster: ”Mød en ildsjæl” – Vi vil prøve at booke Knud Schmidt fra Knebel til at holde 

et oplæg med billeder (Anne-Marie kontakter)  
d. Program: 

i. 18:00 – 18:30 Generalforsamling 
1. Årsberetning ved Jens Peter Mølgaard (10 min) 
2. Regnskab ved Lone Henriksen (5 min) 
3. Indkommende forslag (5 min) 
4. Valg til bestyrelsen (10 min) 



a. 2 bestyrelsesmedlemmer (Eva Therkildsen, Jens Peter Mølgaard) 
b. 3 suppleanter  (Claus Jensen, Helle Irena Thuesen Bruun, Anne-

Marie Foged) 
5. Evt. 

ii. 18:30 – 19:00 Spisning (Pizza m. salat fra Marco polo i Rønde, Lone undersøger 
pris/udbringning) 

iii. 19:00 – 20:00 Foredrag af Knud Smidt – ildsjæl fra Knebel (inkl. 15 min til spg.) 
iv. 20:00 – 20:30 Kaffe og kringle (Menu i Rønde) 

e. Info/reklame for generalforsamling 
f. Drikkevare (Lone undersøger evt. køb i forsamlingshus)  
g. Husk at printe program og regnskab 

 
7. Indlæg i lokalblad 

a. Deadline 23/1 – 2020 
b. 2 indlæg 

i. Skriv om info/sparrings-møder med kommunen om bæredygtig bosætning samt 
Teknisk Forvaltning (Anne-Marie)  

ii. Annonce for generalforsamling (Laura) 
 

8. Tilbud om ny Roll-up til det fælles årsmøde for distriktsråd  
a. Dato for årsmøde: 2/4 – 2020 
b. Ja tak – meld tilbage at det vil vi gerne have (Lone)  
c. Info til stander:  

i. Kort over distrikt 
ii. Vi kunne kalde os ”Landsbydistriktet” da vi i forhold til mange af de andre 

distriktsråd er en samling af små landsbyer.  
iii. Generel info om distriktet og ikke så meget om hvad vi har lavet i DFFO, det skal 

være så standeren kan bruges i andre sammenhænge. 
iv. Evt. tekst fra eksisterende folder. 
v. Der tænkes nærmere over input og ideer til næste møde d. 25/2 - 2020  

 
9. Elektronisk opbevaring af nyttig info/links på hjemmesiden 

a. Der laves en side med nyttige links (Claus) 
b. Alle medbringer relevante links til næste møde, Claus ligger ind. 
c. Der skal være en linje tekst som forklarer det enkelte link.  

 
10. Evt. Godkendelse af regnskab 

a. Godkendt 
b. Sendes til revisor (Lone) 

 
11. Maskinstationen på Søvej 

a. DFFO er kontaktet af beboerne på Søvej, som er generet af den tunge trafik grundet 
maskinstationen. De har kontaktet kommunen og arbejder nu på en løsning i forhold til at 
få åbnet op ud mod Ebeltoftvej. 

b. DFFO deltog i møde mellem beboere, Teknisk Forvaltning, Vejdirektoratet og 
Maskinstationen. (Claus og Inge-Lise) 

c. DFFO er informeret og fungerer på kommunens ønske som formidler. 
d. OBS! Der skal sendes et svar videre til initiativgruppen når det kommer fra kommunen. 

 
12. Evt.  



a. Gammelt DFFO materiale/papirer 
i. Det vigtigste gemmes, der sorteres dog groft ud! (Anne-Marie) 

ii. Folderen – Er forældet. Der gemmes ca. 10 foldere og resten kasseres. 
iii. Der sorteres ud i gamle bankpapirer o. lign. samt tjekkes op på CVR registrering og 

Nem-id (Claus) 
iv. Der kunne evt. laves en opsamling i et skriv til hjemmesiden om tidligere 

tiltag/arrangementer/osv.  
 
Referent: Laura Brøsted 


