Skallebølle beboerforening
Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2018
Mødested: Skallebølle Skoles aula

Deltagere:


Medlemmer: 39 ud over bestyrelsen

Fra bestyrelsen:





Formand Otto Greve (OG)
Bestyrelsesmedlem Linda Holm Johannesen (LJ)
Kasserer Niels Drejergaard (ND)
Sekretær Trine Grønlund (TG)

Afbud fra:


Næstformand Jesper Winther (JW)

Formand Otto Greve bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede dagsordenen.
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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Tine Grau Poulsen (TP)
Forsamlingen valgte enstemmigt TP
TP oplyste, at indkaldelsen er offentliggjort som foreskrevet.
Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning
Skallebølle beboerforening har nu bestået i 2½ år, og der er sket rigtig meget.
Selv om dette er beretning for 2017, er de enkelte punkter opdateret, så de er up to date.
Aktivitetsgruppen arbejder på at etablere Skallebølle Aktivitetsplads med bl.a. multibane, krolf og
fitnessmaskiner alt sammen ved rundkørslen ved Skallebølle Skole. Der blev i februar 2017 lavet 2
petanque-baner med stor opbakning fra borgere og sponsorer. Der har været mange, der har
brugt dem, og der er planer om at lave spilledage og konkurrencer. Lørdag, den 26. maj kl. 14
afholdes petanque-event, så kom og vær med.
Der har også været planlagt en skaterbane, men den er lagt lidt i bero. Men projektet er dyrt –
næsten 1,5 million. Og derfor er der rigtig godt gang i arbejdet med at søge fonde. Det betød, at vi
i 2017 fik 73.000,- kr. af Assens kommune til fitness-maskiner, men vi skal selv skaffe et tilsvarende
beløb for at få pengene.
Brandinggruppen arbejder på at lave en fælles hjemmeside for Skallebølles foreninger –
Skallebølle Sportsklub, Kulturforeningen Nøjsomhed og Skallebølle beboerforening. Siden er
skallebølle.dk,
Vores Facebook-side er en stor hjælp til hurtig og bred information.
Vi hjælper Assens kommune med informationer om Skallebølle på Assens kommunes hjemmeside.
Vores landsbyambassadør Tove holder styr på nye beboere til Skallebølle. Hun kontakter vores
områdeambassadører, som så går ud og byder de nye beboere velkommen med en blomst eller
chokolade. Tak til vores landsbyambassadør Tove og alle vores områdeambassadører.
Vi arbejder for bedre skiltning mod Skallebølle. I krydset Søndesøvej/Kelstrupvej henviser et skilt
mod Kelstrup i stedet for Skallebølle. Det, mener vi, er forkert, fordi Kelstrup kun er nogle få huse
uden byskilte, mens Skallebølle er en hel landsby, som indgår og er direkte nævnt i Assens
kommunes Planstrategi 2015 under ”Forstadsbånd til byregion Fyn”. Vi har haft kontakt til en
medarbejder i Assens kommune, men det afvises at udskifte ”Kelstrup” med ”Skallebølle”. Men vi
arbejder videre.
Byforskønnelsesgruppen har opgivet oprensning af ”Den grønne Oase” – det grønne område og
søen ved Violvænget.
Det har vist sig, at det ikke er muligt at få en stor gravemaskine ned til søen – eller at få den derfra
igen.
Efter en ansøgning i 2015 fik vi tilsagn om kr. 25.000,- af Energi Fyns almene fond til oprensning,
men vi har meddelt Energi Fyn, at det ikke er muligt at bruge dem.
Vi deltog i 2016 og 2017 i den årlige affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening. Første år samlede vi ca. 300 kg og andet år ca. 200 kg. I år er der
affaldsindsamling søndag, den 22. april kl. 10, hvor vi igen serverer grillpølser og øl/vand efter
indsamlingen.
Vi håber på mange frivillige til affaldsindsamlingen.

Tak til Kirsten som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening.
Vi har netop indgået en aftale med Assens kommune om en landsbypedelordning, hvor vi selv skal
slå græsset på de offentlige arealer i Skallebølle. Derudover er der flere områder, der skal
vedligeholdes med buskrydning mv. For det arbejde vil vi få ca. 38.000,- kr. om året, som vi kan
bruge efter vores eget ønske. Kom meget gerne med forslag til, hvad vi skal bruge pengene til.
Der er købt en brugt plænetraktor hos Lars Hansen, fa. Ole Knudsen – Skov- og Havegrej. Den
oprindelige pris var 15.000,- kr., men Lars vil gerne være sponsor på maskinen, og derfor skal vi
kun give 10.000,- kr.
Der er 14 frivillige til at løfte opgaven. Thorvald Andersen har lovet at være ansvarlig for
vagtplaner og fordeling af områder, mens Kasper Grønlund har lovet at være ansvarlig for
plænetraktoren.
Vi vil meget gerne opfordre beboerne til at hjælpe landsbypedellerne ved at passe og holde deres
eget område, og vi forventer at afholde nogle arbejdsdage i løbet af året, som vi selvfølgelig meget
gerne vil have hjælp til.
Thorvald har allerede været godt i gang på Kelstrupvej ved Langesøvej og i tunellen her ved skolen.
Tak til Thorvald, Kasper og de andre landsbypedeller.
Fibernetgruppen har afsluttet arbejdet. Energi Fyn er for længst færdige med installationerne. Der
er dog været flere, der har været utilfredse, så vi kan kun opfordre til at kontakte Energi Fyn, hvis
der stadig er problemer.
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i 2017.
Der har været arbejdet med mange punkter:
Skallebølle beboerforening har tegnet 2 forsikringer: Erhvervs- og produktansvarsforsikring og
forsikring vedr. Arbejdsmaskine – vores kommende plænetraktor.
Vi har tegnet forsikring hos TRYG.
Netto besluttede i september 2016, at de ikke ville etablere en butik i Skallebølle. Det er dog ikke
helt skrinlagt. Det spøger stadig med en udvidelse af rundkørslen, men politiet vil ikke give den
nødvendige tilladelse, fordi udvidelsen er for lille. Netto har ikke besluttet sig endnu, hvilket er
bekræftet på mail for 14 dage siden.
Netto er ved at etablere en butik i Aarup, men det har umiddelbart ikke nogen konsekvenser for
Skallebølle.
Jernbanen over Vestfyn har fyldt en del. Mandag, den 6. februar 2017 havde vi arrangeret
borgermøde i Vissenbjerg. Der var ca. 350 tilhørere, som kunne høre et panel bestående af
folketingspolitikere og politikere fra både Assens og Middelfart kommune.
Senere var vi på Christiansborg og havde foretræde for transportudvalget. Og samme dag
afleverede vi vores underskriftsindsamling til transportminister Ole Birk Olesen.
Forligspartierne bag Togfonden meddelte på et pressemøde den 7. september, at de havde
besluttet, at jernbanen over Vestfyn skal være nord for motorvejen. Det var selvfølgelig en stor
dag for Skallebølle. Men vi skal også være opmærksom på, at det vil gå ud over andre.
Fyens Stiftstidende afholder deres eget folkemøde. I 2017 var emnet ”Demokratiets værksted”. På
baggrund af borgermødet om jernbanen i Vissenbjerg blev vi spurgt, om vi ville stå for en
workshop med titlen: ”Sådan arrangerer du et borgermøde”. Det var spændende at være med til,
selv om vores stand ikke var den mest besøgte.

Skallebølle beboerforening tog initiativ til et borgermøde om Udviklingsplan 2027. Der var
gruppearbejde med aktiviteter, skolen, branding, byforskønnelse og voksne/seniorer.
Arbejdet er samlet i en arbejdsdokument, som kan være med til at udvikle Skallebølle i fremtiden.
Alle er velkommen til at melde sig.
Vi ser på planen med jævne mellemrum, og holder os selv op på den.
Et meget lille flertal i Assens byråd besluttede på et stort byrådsmøde den 22. februar 2017 at
lukke Skallebølle Skole. Det betød, at skolen stod tom efter sommerferien. Der har dog været
enkelte gange, hvor Vissenbjerg skole har brugt Skallebølle skole til undervisning.
Efter kommunens ønske skulle der nedsættes en Styregruppe som samarbejdspartner for
kommunen. Det var også et ønske, at der skulle indgå foreningsfolk i Styregruppen. Derfor
udpegede de 3 foreninger i Skallebølle hver sin repræsentant, og derefter blev der på et møde
udpeget 4 mere.
Styregruppen arbejder på at få lavet en ny aftale om den fremtidige brug af Skallebølle skole. Det
er et stort ønske, at der bliver lavet et nyt samlingsrum ved siden af aulaen.
Der arbejdes også på at lave et motionscenter i 2 eller 3 af klasselokalerne. Det håber vi meget, at
det bliver til noget.
Skallebølle Sports- og Kulturcenter har indtil videre en 20 årig brugsretsaftale fra 2012 med Assens
kommune om benyttelse af samlingslokalet i kælderen og køkkenet på Skallebølle skole.
Samarbejdet mellem Styregruppen, Centerforeningen og Assens kommune skal gerne munde ud i
en ny Brugsretsaftale, som alle parter kan være tilfreds med.
Der er i hvert fald masser af muligheder for borgerne i Skallebølle for at få etableret et stort fint
Sports- og Kulturhus.
I december måned fik vi igen opsat juletræ ved indkørsel til Skallebølle Skole. Samme weekend
som Sportsklubbens julestue fik vi tændt lysene med hjælp fra Ole Knudsen, som var julemand, og
han uddelte efterfølgende slikposer til børnene.
Tak til Ole som julemand og Sportsklubben, som havde sponseret slikposerne.
Valkyrien i rundkørslen blev fjernet lige efter nytåret, da tilladelsen udløb.
I den nye finanslov er det besluttet, at motorvejen over Vestfyn skal udvides til 3 spor i hver
retning. I den anledning har vi rettet henvendelse til politikerne med forskellige bemærkninger og
ønsket om at komme i dialog om støjværn. Transportministeren svarede bl.a. ”som følge heraf er
det i anlægsloven besluttet at opføre støj-skærme på dele af strækningen ud for Skallebølle”. Men
vi arbejder for at få støjværn på hele strækningen ud for Skallebølle.
Den 18. januar 2018 var Børne- og Socialminister Mai Mercado på besøg her i Skallebølle for selv
at høre og se de lokale forhold. Borgmester Søren Steen Andersen deltog i besøget.
Vi har sendt en særligt invitation til Transportminister Ole Birk Olesen for at komme og besøge
Skallebølle, men han henviser til, at Vejdirektoratet laver nye undersøgelser, og derfor ønsker han
ikke at komme.
Der var 4 fællesspisninger i 2017. I marts var det mørbradgryde, i maj var det Sri Lankas tema med
bl.a. kylling og ris, i september var det chili con carne og i november var det suppe og
peberrodskød. Tak til alle kokkene.
Det passer fint med 4 årlige fællesspisninger. Der har været et ønske om, at det bliver lidt tidligere
og på hverdage. Onsdag, den 16. marts var den første fællesspisning i år med dejlig svinekam med
sprød svær. Tak til Gerda og Hjørdis.

Vi planlægger næste fællesspisning til fredag, den 18. maj. Vi vil meget gerne nogen til at melde sig
til at lave maden. Ellers bliver det nok en lidt kedelig fællesspisning.
Der er opsat 5 informationstavler i Assens kommune, heraf den ene er opsat i Skallebølle på
Odensevej over for Skallebølle Slagtehus.
Info-skærmene er tændt i tidsrummet fra kl. 06.00 til 22.00, og der vises rullende 6 ”annoncer” i
15 sekunder ad gangen.
Vi har mulighed for købe ”annoncer”, ligesom vi har mulighed for at få vores egen ”annonce” på i
frie perioder. For én uges visning koster det kr. 200,- på én skærm og 800,- på alle 5 skærme.
Men af hensyn til prisen og placeringen har vi ikke brugt den endnu.
Skallebølle beboerforening holder sig orienteret omkring etablering af fjernvarme i Skallebølle.
Der var informationsmøde på Skallebølle skole den 8. februar 2018 med 22 tilhørere.
Man skal forvente en etableringspris på 40 – 60.000,- kr. + ca. 25.000,- kr. til udskiftning fra f.eks.
gas til fjernvarme.
Der kræves 40% tilmeldinger, hvilket betyder 100 ejendomme i Skallebølle.
Fjernvarme Fyn har oplyst, at de har været på besøg og lavet tilbud hos 51.
Heraf har 3 takket nej, mens 19 har underskrevet aftale. 29 venter de svar fra.
Der er i øjeblikket 6, som ønsker besøg for at få lavet tilbud.
Så der er stadig mulighed for at tilslutte sig ved at henvende sig til Fjernvarme Fyn.
Mandag, den 26. februar 2018 blev der afholdt den første senior-café med deltagelse af 17
seniorer, som havde nogle hyggelig timer sammen. Det blev besluttet at fortsætte senior-caféen
hver tirsdag kl. 14 – 16. Der har nu været mange gode eftermiddage med fælles hygge, sang og
snak. Alle er velkommen. Tak til Gurli og Mette, som har påtaget sig ansvaret med nøgle og kaffe
mv.
Bestyrelsen kan kontaktes på kontakt@skallebolle.dk. Det sendes til hele bestyrelsen.
Og hermed skal jeg opfordre til debat, kommentarer og spørgsmål.
Beslutning:
Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
ND fremlagte Skallebølle Beboerforenings regnskab for år 2017, som viser et underskud på kr.
232,95
Egenkapitalen var primo år 2017 på kr. 16.804,52
Samlet set er der dermed en egenkapital ved årets udgang på kr. 16.571,57
Der blev spurgt til hvor mange medlemmer, der er i foreningen i dag. Der er 173 medlemmer,
oplyste ND.
Der var spørgsmål til indtægt fra landsbypedelordningen, hvordan de skal disponeres? ND svarede,
at bestyrelsen arbejder videre med ideen om, at pengene skal komme hele byen til gavn, og at
ideer imødeses. Især ideer fra landsbypedellerne imødeses supplerede OG.

Nogle af pengene skal gå til indkøb af traktor, vedligeholdelse af traktoren, brændstof, forsikringer
m.m.
Hvoraf er formuen oparbejdet, blev der spurgt til? ND oplyste, at kommunen i sin tid gav kr.
25.000,- til ACD forløbet. Forløbet mundede blandt andet ud i dannelsen af de kendte
arbejdsgrupper, der er i byen i dag.
Beslutning:
Forsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 50,00 pr. medlem pr. år oplyste ND
ND motiverede forslaget ved blandt andet at nævne, at der kommer yderligere udgifter til
rengøring af nogle af skolens lokaler. Og opgaverne i forbindelse med udviklingsplanen, kræver
også midler for at blive realiseret.
Hvad vil bestyrelsen gøre for at få tilgang til foreningen, blev der spurgt til? Herunder blev
vejambassadørerne nævnt. De byder alle nye beboere velkommen til byen og oplyses bl.a. om
hvilke foreninger, der er I byen.
Der var flertal for forslaget ved håndsoprækning.
Beslutning:
Forslaget blev vedtaget med kontingentstigning til kr. 50,00 om året.
6. Valg af formand, der vælges i ulige år
Formand Otto Greve oplyste at han stopper i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Niels Drejergaard som ny formand.
ND blev valgt for 1 år, da formanden efter vedtægterne vælges i ulige år.
Der er ingen andre kandidater.
Beslutning:
Niels Drejergaard blev enstemmigt valgt som formand for 1 år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1
Niels Drejergaard er på valg og netop valgt til formand.
Bestyrelsen indstiller derfor Thomas Frost som nyt bestyrelsesmedlem.
Trine Grønlund er ligeledes på valg. Hun er villig til genvalg.

Der var ingen andre kandidater.
Beslutning:
Thomas Frost blev enstemmigt valgt.
Trine Grønlund blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Brian Thomsen er på valg. Han er villig til genvalg.
Karin Thomsen er på valg. Hun er villig til genvalg.
Beslutning:
Forsamlingen valgte enstemmigt Brian Thomsen og Karin Thomsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
René Henriksen er på valg som revisor. Han er villig til genvalg.
Susanne Egeskov-Jepsen er på valg som revisorsuppleant. Hun er villig til genvalg.
Beslutning:
René Henriksen og Susanne Egeskov-Jepsen blev enstemmigt genvalgt.
10. Eventuelt
Det blev efterspurgt, om landsbypedelordningen bliver synliggjort på hjemmesiden. Dels hvilke
områder, der skal passes m.m. OG svarede, at det er der ikke taget stilling til, men er der interesse
for viden om ordningen, er alle velkomne til at kontakte bestyrelsen for oplysninger mm.
Der var forslag om, at alle i deltagere til stede spørger deres naboer, om de er medlem af
beboerforeningen. Og hvis ikke de er, opfordres de til at blive det.
OG opfordrede til, at nogle melder sig til at lave mad til kommende fællesspisninger. I den
forbindelse blev der bedt om en pris for indkøb af mad til fællesspisning. OG svarede, at prisen pr.
deltager, som for voksne er kr. 60,00 og kr. 30,00 for børn, gerne skal holde, når der købes mad.
Der blev spurgt til hvilke områder, der dækkes af landsbypedelordningen. OG fortalte kort om
hvilke områder, det er. Samtidig opfordrede han til, at alle der i dag passer græsarealer omkring
deres bolig fortsætter med det. Opgaven skal gerne ses som en fælles opgave til glæde og gavn for
fællesskabet i byen.
En foreslog om ordningen kan udvides med, at pedellerne kan passe private boligejeres grønne
arealer. Umiddelbart er det ikke en mulighed pt., oplyste OG.
OG opfordrede forsamlingen til at henvende sig til Thorvald med deres spørgsmål og
kommentarer. Og supplerede med at 1. år er et prøve år. Der er brug for tid til at afprøve
ordningen. Og hvis ordningen mod forventning ikke fungerer, kan ordningen siges op igen.

En kommenterede, at det vil være trist såfremt pengene fra pedelordningen, skal bruges på
rengøring af skolen.
OG orienterede om, at der er forhandlinger i gang med kommunen om en brugsretsaftale for
skolens lokaler. Det er derfor ikke defineret endnu, i hvilket omfang foreningerne, skal stå for
rengøring af skolens lokaler.
Det blev foreslået, at der kan laves en konkurrence for at øge medlemsantallet i
beboerforeningen.
Der kom forslag om, at der sælges andele som støtte til etablering af fitnessmaskiner. OG henviste
til sportsforeningen såfremt, det vedrører de indendørs og til aktivitetsudvalget, såfremt det
drejer sig om de udendørs. OG supplerede med, at der skal findes penge til de udendørs
fitnessmaskiner for, at fondspengene kommer til udbetaling, og at aktivitetsudvalget arbejder
videre hermed.
OG takkede for den tid han har været formand for bestyrelsen og for den opbakning, der er til
arbejdet.
ND takkede OG for sit store engagement og samarbejde i bestyrelsen.
Efter initiativ fra Skallebølle beboerforening udnævnte Kaja Peter Skibsted som æresborger I
Skallebølle. Kaja nævnte blandt andet, at Peter har været ansat på skolen i over 40 år, og
sideløbende har været meget aktiv i foreningslivet i byen. Kaja takkede på vegne af Skallebølle for
Peters kæmpe store engagement. Amy, Peters kone fik ligeledes en stor tak for, at have stået bag
Peter og også for sit engagement i byens foreningsliv.
Kaja takkede efterfølgende på centerforeningens vegne OG for sit store arbejde og engagement i
foreningslivet i byen. For sit gå på mod, gode menneskelige egenskaber og samarbejdsevner. Og
ønskede ham held og lykke I fremtiden.
Formand OG takkede ligeledes for god ro og orden samt for en god debat. OG takkede ydermere
for fremmødet, dirigenten og bestyrelsen og alle udvalgene for deres store arbejde gennem hele
året.

_______________________________
Dirigent

_______________________________
Referent

