
Referat af DFFO generalforsamling/fællesmøde 2/7 – 2020 

 

Dette års generalforsamling/fællesmøde blev afholdt i Rostved Forsamlingshus med 11 deltagende. Vi 
startede aftenen med selve generalforsamlingen, herefter bød DFFO på mad og drikke og så gik ildsjælen 
Knud Schmidt, bedre kendt som Landsbypedellen fra Knebel, på scenen med et spændende foredrag om 
iværksætteri (der kommer et uddybende skriv herom på vores hjemmeside). Aftenen sluttede med kaffe/te 
og kringle samt ivrig snak omkring bordene. 
 
 
Generalforsamling/fællesmøde:  
 

- Valg af ordstyrer: Carsten Aude 
- Valg af referent: Laura Brøsted 
- Valg af 2 stemmetællere: blev ikke nødvendigt.  

 
- Bestyrelsens årsberetning ved Jens Peter Mølgaard 

o I året der er gået har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder, de har bl.a. omhandlet følgende: 
 Købmandsbutikken i Feldballe. 

DFFO har fulgt arbejdsgruppen og deltaget i borgermøder omkring emnet. Vi har 
givet et tilskud til udarbejdelse af en tilstandsrapport via en ejendomsmægler, som 
belyste bygningernes tilstand, et fordelagtigt redskab i de videre forhandlinger med 
Købmanden.  
 

 Byens shelter. 
En gammel ide som nu er realiseret bl.a. via et tilskud fra DFFO. En gruppe borgere 
tog et gammelt initiativ op og Feldballe og omegn har nu en rigtig fin shelter, som 
er flittigt benyttet. 
 

 Byggegrunde. 
Forskellige borgere har spurgt DFFO om muligheden for flere byggegrunde i 
lokalområdet. Det er absolut en mulighed, vi vil derfor udarbejdet et skriv til 
lokalområdets beboerforeninger og lokalblade, som forklarer og informere om 
vejen hertil. Med dette skriv skubber vi initiativet videre til de borgere som sidder 
med ønsket. DFFO er blot bindeled og formidler, det er initiativtager, der skal gøre 
benarbejdet. 
 

 Cykelstier. 
Cykelstier er et evigt tilbagevende emne ved DFFOs fællesmøde. Vi har i løbet af 
året vendt emnet flere gange, vi har videregivet til kommunen at vi ønsker cykelsti 
mellem Rostved-Kolind og mellem Kejlstrup-Feldballe-Ebeltoft. Et emne der skal 
arbejdes videre med og følges op på i det kommende år. 
 

 Kommunikation/information. 
Hvordan ved folk at DFFO findes og hvad vi kan? Vi har ikke et officielt slogan, men 
havde vi et ville det lyde ”vi er her for dig”. Med det ønsker vi at lade distriktet vide, 
at har man en ide så kom med den. Kommer man, kan vi samle trådene og hjælpe 
Jer videre eller skabe de rigtige forbindelser så I selv kan komme videre. 



Vi er kommet på Facebook, vi har en hjemmeside, vi har en flot roll-up-banner og 
en nyt på vej. Vi har en folder af ældre dato (den skal redigeres) og ellers er det i 
lokalblade og lokalaviser at vi informerer.  
 

 Ønske om borgmesteren på gåtur i Distriktet. 
Vi har planer om at invitere borgmesteren på en gåtur i Distriktet, dog er han 
booket til disse gåture langt frem og Covid19 satte også en midlertidig stopper for 
denne ide, men et initiativ som den nye bestyrelse vil arbejde videre med. 
 

 Udover det nævnte har vi bl.a. også været repræsenteret ved: 

 Årsmødet for Distriktsråd (2019) 

 Mødet om Bæredygtig Bosætning 

 Borgermødet i Kolind, hvor vi næste gang overvejer at stille op med en 
stand. 

 Dialogmødet med Det Teknisk Råd   

 Kick-off møde i Det Grønne Råd. 

 Møde omkring lokalt trafikproblem i Feldballe Søvej/maskinstationen. Vi 
fungerer som bindeled mellem kommune (Vej og Teknik), Vejdirektoratet 
og borgerne på Søvej samt ejeren af maskinstationen. Sagen er endnu ikke 
afklaret.  

 
- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Lone Henriksen 

o Regnskab godkendt.  
 

- Valg til bestyrelsen: 
o Eva Therkildsen – genopstiller ikke, i stedet indtræder Carsten Aude. 
o Jens Peter Mølgaard – genopstiller, genvalgt. 
o Suppleant Claus Jensen – genopstiller, genvalgt. 
o Suppleant Helle Irena Thuesen Bruun – genopstiller, genvalgt. 
o Suppleant Anne-Marie Foged – genopstiller ikke, i stedet indtræder Flemming Gerhardt-

Pedersen. 
 

- Valg af revisor: 
o  Jørgen Nilsson – genopstiller ikke, i stedet indtræder Gert Tinggard Jacobsen. 

 
- Valg af revisor suppleant: 

o Gert Tinggard Jakobsen, indtræder som revisor og genopstiller derfor ikke, i stedet 
indtræder Anne-Marie Foged. 
 

- Behandling af indkommende forslag 
o Ændring i DFFO vedtægter. Ordet ”fællesmøde” ønskes ændret til ”generalforsamling”. 

Forslag vedtaget.  
 

- Evt. 
o Der er i trafikstyrelsen planer om at lave vejbump i lokalområderne omkring Aarhus, ønske 

blandt de fremmødte om at stoppe dette tiltag. 
 

- Konstituering af ny bestyrelse 
Efter endt generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig som følger: 



Forman: Jens Peter Mølgaard 
Kassere: Lone Henriksen 
Sekreter: Laura Brøsted 
Medlem: Inge-Lise Kousholt  
Medlem: Carsten Aude 
Suppleant: Helle Irena Thuesen Bruun 
Suppleant: Claus Jensen 
Suppleant: Flemming Gerhardt-Pedersen 
 
Første møde afholdes mandag d. 24/8 – 2020  

 
 
Ref: Laura Brøsted 


