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GODT NYTÅR 2017.
Så kom vi ind i et nyt år. Og som det allerførste skal der derfor fra
bestyrelses side lyde en tak for gode oplevelser i 2016, samt et
ønske om et godt og lykkeligt nytår 2017 til alle i - og omkring
Foreningen Skamstrup og Omegn.

Nyhedsbrev for Foreningen Skamstrup og Omegn

De næste 12 måneder vil vi sammen forsøge at gøre 2017 til et
godt år, hvor fællesskab, samvær, og gode oplevelser af mange
slags bliver muligt for os alle at få del i.
Vi ved alle, at det kræver en god indsats fra manges side, om det
ønske skal gå i opfyldelse. Tingene kommer ikke af sig selv. Det er
nødvendigt med en aktiv indsats fra nogle, som vil gå foran , når der
skal stables fællesarrangementer på benene, vedligeholdes
forsamlingshus, afholdes loppemarkeder, åbnes skolestue, ordnes
regnskab, redigeres nyhedsbrev og mange andre ting, men også
nødvendigt at der bakkes op omkring de, som har lyst til - og magter
at gå foran, hvad enten det er som deltager i eller som medhjælper i
en aktivitet. Det er helt, helt afgørende for foreningens virke.

Skamstrup Stormølle, Sørningevej 43, opstod som konkurrent til
Lillemøllen, da de stedlige landmænd mente, at mølleren toldede
for meget, d.v.s. tog for meget af kornet som betaling for arbejdet.
De blev så enige om at slutte sig sammen om at købe en mølle i
Holbæk og transportere den til Skamstrup, her blev også bygget
bageri. Det bageri, som var bygget til Lillemøllen brændte i 1913
og der blev bygget et andet nærmere Stormøllen, det der i dag
kendes som Skamstrup Brødfabrik. I 1939 blev Stormøllen købt
af ejeren af Lillemøllen og revet ned. Der var simpelthen ikke
brug for to møller. Billeder her er taget ca. 1900.
Red.

Et kort tilbageblik på året 2016 er vel på sin plads. Det blev et år,
hvor få, men gode arrangementer blev gennemført. Stærkest i
erindringen står aftenen med forårsmenu i maj, Sct.Hans
arrangementet i juni og de 3 loppemarkeder med en flot,flot samlet
indtægt til foreningen. Skolestuen havde fint besøg, ”Nyhedsbrevet ”
udkom i en form pænere end nogen sinde, udlejningen levede op til
forventningerne, medlemstallet blev holdt nogenlunde og flere andre
gode ting, - alt ialt et år, som blev solidt og godt, uden at gå over i
foreningens historie som et ”stort” år.
Foreningens bestyrelse(r) har i de seneste år været ramt af, at 3
valgte formænd ”takkede af” i utide! Senest måtte Mira Jurcenoks
efter blot 4 måneder trække sig fra posten og fra bestyrelsesarbejdet
i sin helhed p.g.a. sygdom. Det har også været svært at få div.
bestyrelsesposter besat. Den ustabile periode omkring bestyrelsesarbejdet, som nu har varet 3 – 4 år, har bestemt sat sit præg og gjort
det svært for de, som blev i bestyrelsen, at fastholde engagementet.
Det går som bekendt ikke!
Det har nogen i medlemsskaren fået øje for og har anmodet den
nuværende bestyrelses medlemmer om at stille deres mandat

til rådighed ved den kommende generalforsamling i februar m.h.p. at
få valgt en helt ny og forhåbentlig slagkraftig bestyrelse. Den
anmodning har bestyrelsen taget til efterretning.
Med endnu en tak for året 2016 og et ønske om godt nytår 2017 skal
så også lyde et held og lykke med arbejdet i den nye bestyrelse.
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Meget er for stort, intet er for småt

John Christensen .

ER DU GØR DET SELV MAND M/K ??
Hvis du holder af at arbejde med træ, men mangler
værkstedsmulighed til at få gjort nogle ting selv eller savner du
samvær omkring din hobby – eller måske råd og vejledning til en
eller flere opgaver ?
Så kontakt mig. Jeg stiller gerne værksted m.m. til rådighed nogle
aftener her i den mørke tid for en gruppe på max. 4 personer.
John Christensen . 51921910 eller mail: john.okt48@gmail.com.

MOTION I FORSAMLINGSHUSET ?

Det lykkedes desværre ikke at
samle nogle til motion i forsamlingshuset en gang ugentligt,
skønt jeg indimellem er stødt
på nogle i vores lille samfund,
der – som jeg selv - vel
egentlig godt kunne trænge til
at komme i bedre form !!
Forsamlingshuset er et
udmærket sted at dyrke motion
i – jeg og Andreas har prøvet
det nogle gange i de seneste
måneder.
Så ……! Du kan nå at være
med endnu. Bare ring/skriv.
John Christensen

RITAS MALERSERVICE
SØRNINGEVEJ 8
4450 JYDERUP
TLF.: 61 11 35 44
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Foreningen Skamstrup og Omegn afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2017 KL. 19.30
i Skamstrup Forsamlingshus.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
for 2016.
4. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter.
9. Eventuelt.

Kommentarer til dagsordenen:
Ad 5: Med udgangspunkt i ønsket om ”en ny start” ( se div.
indlæg i Nyhedsbrevet) forventer den nuværende bestyrelse en
drøftelse af – og beslutning om foreningens fremtid. Hele den
nuværende bestyrelse har besluttet at stille deres mandat til
rådighed.
Foreningen er vært ved en øl/vand samt kaffe/te og kage.
------------------------------------Med hilsen fra den nuværende bestyrelse:
Susanne Hansen, Henriette Christoffersen, Frederik Eriksen, Gitte
Nielsen og John Christensen.
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Den nye start af Foreningen Skamstrup og omegn
Som meddelt andetsteds i nyhedsbrevet, har bestyrelsen for
Foreningen Skamstrup og Omegn besluttet, at der er brug for
en ny start.
Vi er en gruppe personer, der har besluttet, at vi i vores område
er nødt til at tage egne initiativer, hvis vores lokalsamfund
stadig skal være et levende samfund og et godt sted at bo og
virke.
Gruppen består af følgende personer:
Anders Bach; Arthur Hecht; Frederik Eriksen; Gerda Ulrich;
Inge Rubach;
Jens Christensen; Johnny Rasmussen; Katrine Møhl; Susanne
Hansen og; Walter Rose.
Alle 10 vil gøre en indsats for det fælles bedste i vores område
og er derfor villige til at stille op til bestyrelsesvalg på den
kommende generalforsamling 21. februar 2017. Det udelukker
på ingen måde, at andre personer, der ønsker det kan stille op
til valg til bestyrelsen.
Gruppen mener i øvrigt, at man bør tilbagerulle foreningens
vedtægter til 2009, med henblik på en bestyrelse på syv
personer og to-tre suppleanter. Det er for at fordele
arbejdsbyrden mest muligt og sikre at det ikke er nogle få
personer, der udfører arbejdet som en belastning.
Uanset om ovenfor anførte gruppe bliver helt eller delvis valgt
til bestyrelsen, håber gruppen, at alle beboere i vores område
vil bakke op om foreningens arbejde fremover, vil deltage i
generalforsamlingen 21. februar og vil inden da bekræfte deres
interesse for foreningen gennem betaling af kontingent for
2017 som anført andetsteds i nyhedsbrevet.
På gruppens vegne,
Jens Christensen

KONTAKTPERSONER
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BESTYRELSEN 2016

Udlejer ( Forsamlingshuset )

Loppemarked

Sonja Christiansen
Skamstrupvej 86, Skamstrup,
4440 Mørkøv
Mobil: 26 29 26 68
e-mail: sonjahkc@mail.dk

Anette Rose
Sørningevej 18, Sørninge,
4440 Mørkøv
Mobil: 29 19 99 75
e-mail: rose@knus.dk

Skolestuen

Redaktør (Nyhedsbreve)

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Lotte Christensen
Skamstrupvej 34, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf: 59271580 Mobil: 29385543
e-mail: lck.skamstrup@gmail.com

Gert Grønnegaard
Skamstrupvej 29, Skamstrup,
4440 Mørkøv
Mobil: 23 60 50 53
e-mail: gg@gertoghanne.dk

Susanne Hansen
Hovedgaden 47 st.th.
4440 Mørkøv
Tlf: 59275892 Mobil: 24492826
e-mail: shsept1956@gmail.com

Gitte Nielsen
Skamstrupvej 45
4440 Mørkøv
Tlf: 21 28 30 43
e-mail: nyrup8@live.dk

Foreningens hjemmeside

Koordinator Vedligehold

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Gert Grønnegaard
Skamstrupvej 29, Skamstrup,
4440 Mørkøv
Mobil: 23 60 50 53
e-mail: gg@gertoghanne.dk

Frederik Eriksen
Bennebo Gade 6, Bennebo
444 Mørkøv
Mobil: 24 41 59 51
E-mail: if.eriksen@os.dk

Henriette Christophersen
Skovbrynet 19 2.th
4450 Jyderup
Mobil: 42 77 33 91
e.mail: h123hoved46@gmail.com

Frederik Eriksen
Bennebo Gade 6, Bennebo
444 Mørkøv
Mobil: 24 41 59 51
E-mail: if.eriksen@os.dk

Suppleant

Suppleant

OBS: KONTINGENT / MEDLEMSSKAB 2016.
Kontingentet til Foreningen Skamstrup og Omegn (FSO) er
fortsat uændret: kr. 200 år/pr. person. Beløbet kan indbetales
på girokortet, der var vedlagt i 1. Nyhedsbrev.
Der kan også overføres via netbank til foreningens konto:
Reg. nr.: 2190

Formand

Sekretær
John Christensen
Lindholtvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf: 51 92 19 10
e-mail: john.okt48@gmail.com

Annica Granstrøm
Grydebjergvej 30, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 91 83
E-mail: annica.g@outlook.dk

Konto nr.: 5070500916

eller betales kontant til kasserer:
Susanne Hansen.

Foreningens hjemmeside:
www.skamstrup-fso.dk

