
Skallebølle beboerforening – Bestyrelsens beretning 2021 

Generalforsamling tirsdag d. 15. juni kl. 19.30 

 

Bestyrelsen har haft et relativt lavt aktivitetsniveau , vi har afholdt 5 gode og konstruktive 

møder i den forgangne periode, det lave aktivitetsniveau, er af åbenlyse grunde.  

 

  

Branding V Thomas Frost 

Thomas Frost arbejder med kommunen vedr. skiltning i og omkring Skallebølle med henblik 

på synliggørelse af at Skallebølle, dette ønske har kommunen efterlevet og nye skilte er 

kommet til. 

Der arbejdes også med at påvirke Residens ejendomme, som ejer byggegrundene på 

Kløvermarken, så der kan blive bygget på området. 

 

Aktivitetsudvalget V. Daniel 

Daniel har haft en dialog med kommunen vedr. muligheden for at etablere en  

hunde skov / legeplads på den nye boldbane, dette ønske har kommunen pt. ikke  

imødekommet, så projektet er pt. skudt til hjørne. 

Til gengæld har vi haft besøg Peter Christiansen fra Dansk Krolf Union, som har været og 

besigtige arealet ved busholdepladsen, for at hjælpe med at bedømme om arealet er egnet 

sig til at etablere en krolfbane, dette har vist sig muligt, Daniel fortsætter arbejdet med 

hvordan vi kan komme i mål med dette projekt. 

 

 

 

 

Byforskønnelsudvalget V Stine.      

Stine har i samarbejde med Vissenbjerg lokalråd, startet et arbejde med at kikke på 

muligheder for at øge biodiversiteten i vores område, der har været afholdt et møde ved 

mosen, med en biolog fra SDU, hvor ca. 15-20 mødte op for at høre hvilke små tiltag der 

kan gøres for at naturen omkring os bliver mere mangfoldig. 

Efter sommerferien vil vi prøve at samle de fremmødte igen, og se hvad det kan drives til. 



Udvalget er pt. i gang med et kæmpe projekt, hovedprojektet er at lægge fliser foran 

klubhuset, men det har grebet om sig, så det er også blevet til flisebelægning i bålhytten og 

klippet buske, fyldt huller ud på stier, så græs og flere andre minde projekter,  

TUSIND TAK til de som har knoklet og stadig gør det. 

 

Landsbypedeller  

Vores pedeller gør forsat et stort stykke arbejde, desværre har vi haft indbrud i garagen, 

hvor vi fik stjålet nogle mindre maskiner, benzin og alt vores jule belysning, så alt dette har 

vi desværre måtte anskaffe igen, vores forsikring dækker ikke disse mindre genstande. 

Vi har nu fået lavet en kraftigere befæstelse af låsen, og Jess Ladefogde har lavet jernstang 

foran porten til garagen, så vi håber på at dette kan holde ubudne gæster ude af garagen. 

Seniorcafeen  

De hygger sig forsat med, sang, kaffe, og spil hver tirsdag fra kl. 14 – 16  alle seniorer er 

selvfølgelig velkommen, Cafeen starter op igen på den anden side af sommeren. 

 

Hjerteløber ordning 

Vi har via Dansk Folkehjælp afholdt et kursus d. 1. november med 13 deltagere, kurset var 

med henblik på have et korps af hjerteløbere, 9 af de 13 har tilmeldt sig hjerteløber 

ordningen, og vil kunne blive tilkaldt via mobiltelefonen hvis der skulle opstå akut hjælp 

med en hjertestarter. 

Vi har i forbindelse med kurset lavet en messenger gruppe som holder øje med at vores 

hjertestarter ved skolen, det vil sige at når man lægger vejen forbi skolegården tjekker man 

hjertestarteren og melder ind i gruppen, at funktions indikatoren er ok.  

 

 

 

Fællesspisning.  

Vores fælles spisninger har af gode grunde ikke kunnet afholdes, men når vi kan samles 

igen til sådan et arrangement, håber vi på opbakning, også til at tage køkkentjansen, så I må 

allerede gerne nu, gå sammen med venner eller naboer, og give besked om at I gerne vil 

bidrage til fællesskabet ved at lave maden til en kommende fællesspisning. 

 



 

 

Landsbyambassadør / vejambassadør  

Vi har ikke kunnet afholde velkomst arrangement som vi plejer, men det seneste år har 

vejambassadørerne med Tove Badsberg som tovholder og koordinator været ude at byde 

mange nye borgere velkommen, så der er bestemt basis for et velkomst arrangement igen.  

 

Børnehaven 

Beboerforeningen har bakket op om Børnehavensforældre bestyrelse, om oprettelse af en 

vuggestue i Bøllebuset. 

Vi har pt. kun kun 8 – 10 dagplejepladser og mange børn som passes andre steder en i 

Skallebølle, dette kan være en underminering af grundlaget for en børnehave. 

Da der er en risiko for at børn eksempelvis fortsætter i Vissenbjerg.  

 

 

Skallebølle generelt. 

I Skallebølle har vi meget vi kan glæde os over, vores indbyggerantal er stigende, med 

opførslen af de 10 nye lejeboliger på Liljevænget, og ifølge vores oplysninger er  

yderligere 10 boliger på Rosenvænget på vej, denne byggesag er under behandling hos 

kommunen. 

”Vores” Netto butik går ifølge mine oplysninger, så godt at de er nødsaget til at ansætte 

mere personale for at følge med, de er blevet overrasket over den store omsætning, og har 

til tider disponeret, således at der ikke har været varer nok på hylderne.  

Vores pakke bokse er en stor succes og blev hurtigt udvidet med en ekstra boks,  

Motorvejsudvidelsen, er i fuld gang, og den nye støjdæmpende belægning er ved at blive 

lagt ud. 

Ifølge vejdirektoratet vil de planlagte støjskærme komme op i foråret 2022 

Skolen 

Beboerforeningen er også repræsenteret i Centerforeningens bestyrelse, hvor vi igennem 

flere år har arbejdet på en acceptabel brugsretsaftale af skolebygningen, denne aftale kom 

på plads her i foråret. 

Centerforeningen indkalder til et borgermøde, som b.la. skal handle om hvilke tanker 

bestyrelsen har gjort sig om liv, fællesskab og aktiviteter i de ”nye” lokaler. 

Mødet forventes afholdt 24. august.   



Sportsklubben afholder generalforsamling i morgen, hvor Kaja og Mads vil fortælle om b.la. 

fitnesscenteret, og lidt mere om huset. 

Ved sidste generalforsamling blev det aftalt at 2 af vores medlemmer ville gå fra hus til hus 

med henblik på at øge vores medlemsantal, dette har været sat på standby pga. corona, 

efter sommerferien, vil vi sætte gang i dette igen. 

  

 

Afrunding 

Vi i bestyrelsen er dybt afhængig af at vi har nogle velfungerende arbejdsgrupper, da vi i 

bestyrelsen umuligt kan løfte alle opgaver selv, så for at beboerforeningen er 

velfungerende har vi brug for opbakning fra jer og de øvrige medlemmer, både til at komme 

med ideer til udvikling af vores by, samt give en hånd med at udføre konkrete opgaver og 

projekter.  

 

  

 

  

 

 

 

 


