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Nyhedsbrev for Foreningen Skamstrup og Omegn

Der har gennem årene været forskellige handlende, som kørte rundt
og solgte deres varer på gårdene og i byen. Billedet viser et par af de
vogne, som bragte brødet rundt til egnens gårde.
Der blev kørt brød ud fra følgende producenter:
Skamstrup Bageri Bageriet gik senere over til at hedde
Skamstrup Brødfabrik.
Strids Mølle (brød)
Akselholm (brød)
Dianalund Brødfabrik
Bager Johanssen fra Skamstrup solgte brød og kager
Red.

2 LEDER.
Kære læser, Foreningen Skamstrup og Omegn (FSO) afholdt den
21. februar den ordinære generalforsamling med et pænt fremmøde.
Referatet fra generalforsamlingen er gengivet sidst i Nyhedsbrevet.
Generalforsamlingen resulterede i valget af en ny bestyrelse, hvis
sammensætning er vist på bagsiden af Nyhedsbrevet. Udover de
funktioner, der er vist i adresselisten, vil Arthur Hecht være hovedansvarlig for planlægning af årsprogrammets kulturelle og sociale
arrangementer. Inge Rubach vil bistå med forslag til bedst mulig
anvendelse af Forsamlingshuset. Sonja Christiansen vil stadig være
ansvarlig for udleje og drift af Forsamlingshuset. Walter Rose og
Johnny Rasmussen vil udarbejde en overordnet plan for bedst mulig
drift af Loppemarkedet. Anette Rose vil være leder af Loppemarkedet
til og med april måned. Derfor skal der findes en ny leder fra maj
2017. Vedligehold af Forsamlingshus, Skolestue og Loppestald vil
også i år være i ”Heimdaler” pensionistgruppens kyndige hænder.
Lotte Christensen vil fortsat være ansvarlig for Skolestuen
(Landsbymuseet).
Gert Grønnegaard vil stå for hjemmeside og nyhedsbrev, begge vil i
højere grad end hidtil være bestyrelsens og medlemmernes talerør.
På hjemmesiden vil du altid kunne finde præcise og rettidige informationer om Foreningens virke. Også referater fra bestyrelsesmøder vil
fremover være at finde på hjemmesiden umiddelbart efter et afholdt
bestyrelsesmøde.
Med en ny bestyrelse i en forening, vil der ofte også være nye ideer
og tiltag. Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde for at drøfte nogle
af disse ideer og tiltag. Jeg kan derfor med stor overbevisning bekræfte, at den samlede bestyrelse står til rådighed for at iværksætte
aktiviteter. Det vil ske i det omfang Foreningens medlemmer kommer
med forslag og viser villighed til at medvirke til diverse aktiviteters
gennemførelse. Med andre ord uden medlemsdeltagelse vil det ikke
være muligt at skabe et aktivt lokalsamfund. Det er bestyrelsens
opfat-telse, at der findes næsten ubegrænsede menneskelige og
fysiske ressourcer i vores område. Vi vil bringe disse ressourcer i spil
for at skabe endnu bedre levevilkår for beboerne i området og for alle
der kunne have en interesse i at flytte til vores område. Vi vil bruge
disse lokale ressourcer mere end anvendelsen af personer udefra til
gennemførelse af Foreningens arrangementer og aktiviteter. Vi
ønsker at samarbejde med Holbæk Kommune i det omfang,
Kommunen, økonomisk og administrativt, er villig til at støtte en
helhedsorienteret landdistriktsudvikling.
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Meget er for stort, intet er for småt

RITAS MALERSERVICE
SØRNINGEVEJ 8
4450 JYDERUP
TLF.: 61 11 35 44

LANDSBYSKOLEN ÅBNER SÆSON 2017
SØNDAG DEN 21 MAJ, 2017 KL. 13.
DEREFTER VIL DER VÆRE ÅBENT FRA KL. 13 TIL 16
PÅ FØLGENDE SØNDAGE:
4/6 – 18/6 -2/7 – 16/7 – 30/7 – 13/8 – 27/8 TIL 10/9, HVOR
SÆSONNEN LUKKER .
VI TAGER EN ENTRÉPRIS PÅ 20 KR. PER VOKSEN
BØRN HAR GRATIS ADGANG.
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6 Hvorfor digitalt nyhedsbrev?
Mon ikke vi alle sammen har følt lommesmerter når vi skal betale
Post Danmark nu Post Nord en formue for at sende et brev.
I Foreningen Skamstrup og Omegn vil vi gerne spare på portoen og i
stedet anvende pengene til andre formål til fordel for vores
medlemmer.
En personlig omdeling af et trykt nyhedsbrev kræver også en del tid,
som bestyrelsen hellere vil bruge til mere nyttige foreningsformål.
Endelig koster papir og trykning af et nyhedsbrev ret mange penge,
som også kan anvendes bedre til andre formål.
Næsten alle husstande har i dag adgang til en computer og er
fortrolig med modtagelse af e-mails og brug af hjemmeside.
Vi foreslår derfor:
At nyhedsbrevet fremover udsendes digitalt til alle, der ønsker at
modtage det pr. e-mail.
Nyhedsbrevet vil blive udsendt på de datoer der er vist andetsteds i
nyhedsbrevet.
Vi vil stadig trykke et antal kopier til personer og steder, der ikke har
adgang til digital modtagelse.
Vi sender en e-mail til dig, hvor Nyhedsbrevet er vedhæftet.
I e-mailer vil du også finde et link til Foreningens hjemmeside, hvor
fra Nyhedsbrevet også kan hentes.
Kun Din e-mail adresse vil stå i adressefeltet! Den vil således
ikke kunne ses og være tilgængelig for andre personer.
Hvad gør du?
Du bekræfter dit ønske om at modtage nyhedsbrevet digitalt ved
at sende en e-mail til jhc.skamstrup@gmail.com
Det er naturligvis din beslutning hvordan du vil have mest gavn af det
digitale nyhedsbrev, men vi foreslår, at du printer det ud så snart du
modtager brevet. På den måde kan andre i din familie og omgangskreds læse nyhedsbrevet og du kan gang på gang kikke i brevet,
hvilket ofte ikke sker hvis man igen skal åbne computeren for at læse
nyhedsbrevet på den.
Da udsendelse af Nyhedsbrevet på denne måde vil være ”gratis”, er
vi naturligvis interesseret i at sende det ud til så mange som muligt –
også til ikke-medlemmer. Lad dette være en opfordring til at tilmelde
sig med e-mail adresse.
Vi håber meget på din opbakning til dette tiltag, og send os din
e-mail adresse,
Jens Christensen
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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.

Referat af Ordinær Generalforsamling.
Foreningen Skamstrup og Omegn afholdt ordinær generalforsamling
tirsdag den 21.2.2017, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Heimdal,
Skamstrup.
43 medlemmer var mødt, heraf 3 ud af bestyrelsens 6 medlemmer.
2 medlemmer var IKKE stemmeberettiget sv. til 41 stemmeberettigede. Den agerende formand John Christensen (JC) bød
velkommen, og foreslog at aftenen indledtes med en sang.
JC gjorde opmærksom på, at der på bordene lå skriftlige oplysninger
om aftenens dagsorden, foreningens økonomi og vedtægter samt
indgået forslag til vedtægtsændringer af §§ 5 og 6.
Nedenstående dagsorden for generalforsamlingen:
Nr.1:Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører:
Følgende personer blev foreslået og valgt: H.H.Ulrich: dirigent;
Søren Skovgaard og Niels Frimann: stemmetællere; Lotte
Christensen, protokolfører. Alle fire personer påtog sig opgaverne.
Dirigenten overtog herefter generalforsamlingen, og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig varslet ligesom forslag til
vedtægtsændringer var modtaget i rette tid, og at såvel dagsorden,
vedtægter, årsregnskab 2016 og forslags ændringer var tilgængelig
for de fremmødte.
Nr. 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år:

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,
Eriksen, Gitte Nielsen og John Christensen.
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Frederik

På vegne af bestyrelsen aflagde bestyrelsesmedlem Frederik
Eriksen (FE) beretning af foreningens aktiviteter det forgangne
år:
FE indledte med at henvise til foreningens seneste Nyhedsbrev (nr.
1. 1.kvartal 2017) hvori agerende formand JC har beskrevet de
sidste 3-4 års noget kaotiske tilstande i foreningens bestyrelse, med
3 formænd der ”gik” i utide, bestyrelsesmedlemmer der aldrig deltog,
store vanskeligheder med at rekruttere nye ansigter til bestyrelsen
og vigende opbakning fra medlemmerne til at tage del i aktiviteterne.
Disse ustabile forhold medførte at bestyrelsen besluttede at stille
deres mandater til rådighed. Efterfølgende besluttede en gruppe
medlemmer at forsøge en ny start, ved at stille sig til rådighed for
valg på generalforsamlingen.

Aktiviteter indledtes År 2016 med afholdelse af en ordinær general- 9
forsamling (10/3-16)
efterfulgt af en ekstra ordinær generalforsamling (27/4-16), hvor manglende 2 medlemmer af bestyrelsen
samt 2 bilags-kontrollanter blev valgt.
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder, og trods en noget
amputeret bestyrelse blev Årsprogammet for år 2016 udarbejdet. Af
de i alt 4 social-kulturelle planlagte aktiviteter, blev de 3
gennemført.
Loppemarkedet afholdt sine 3 planlagte dage, og har indtægtsmæssig givet et stort bidrag til foreningen. Anette og Walter stopper
som ansvarlige for Loppemarkedet pr.1.5.17. Den nye bestyrelses
første opgave bliver derfor at få løst hvem der ”overtager” loppemarkedet, samt få afklaret den fremtidig leje af ”stalden”. Traditionen
tro har der været gennemført forårs- og efterårsrengøring af
forsamlingshuset af medlemmerne, men større deltagelse kunne
være ønskværdig. Foreningen har med 8 medlemmer betjent et ølog spisetelt på kræmmermarkedet i Mørkøv i september mdr.,og
således bidraget med ca 12.000 kr. til foreningen.
Pentionistholdet ”heimdalerne” har været samlet 6 gange over
året, og sørget for at omgivelserne uden om forsamlingshuset er i
orden, og at der indendørs foretages vedligeholdelsesopgaver m.v.
således at forsamlingshuset fremstår i perfekt stand og fortsat
foretrækkes til udlejning.
Nyhedbrevet er udkommet 4 gange i 2016. udgivelsestidspunkterne
er ændret af redaktøren Gert Grønnegaard, således at nyhedsbrevet
udsendes den første uge i hvert kvartal.
Udlejning af forsamlingshuset, har trods bekymringer i begyndelsen
af året, givet en ”pæn” indtjening.
Skolestuen har i det forløbne år holdt åben 8 gange i perioden 5/6 –
11/9, hver anden søndag fra kl 13-16. Åbningstiderne er koordineret
med Møllen, og et mindre samarbejde mellem møllen og skolestuen
er etableret. 7 frivillige varetager denne opgave, og selvom det ikke
giver mange penge i ”kassen” bidrager skolestuen til at gøre
Skamstrup synlig på landkortet.
Økonomisk kom foreningen ud af 2016 med et pænt overskud.

10 Slutteligt takkede FE bestyrelsen samt alle frivillige for det arbejde
de havde lagt i foreningen i det forgangne år. FE håbede at fremtiden
med en ”ny start” ville bringe ro og stabilitet i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for beretningen, der blev godkendt af forsamlingen. Næste punkt på dagsordenen var herefter:
Nr.3, fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
for 2016:
Kasserer Susanne Hansen (SH) fremlagde regnskabet. Hun
meddelte at regnskabet var godkendt og accepteret af bilagskontrollanterne uden bemærkninger. Oplyste at det kopi af regnskabet
der lå på bordene ikke var forsynet med billagskontrollanternes
underskrifter, men at de var at finde på de originale der kunne ses
ved ”hovedbordet”. Foreningen fik i 2016 et overskud på
kr. 31,275,96. Overskuddet skyldtes hovedsagelig loppemarkedet
der, indtjente ca. kr.25.000,- mere end budgetlagt. Udgifter til
vedligeholdelse har været holdt nede på minimum.
I 2016 har der været 134 betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
Nr. 4, behandling af budget for året 2017, samt fastlæggelse af
kontingent:
Det fremlagte budget for år 2017 blev uden spørgsmål og
kommentarer vedtaget. Kontingent for 2017 blev vedtaget til årlig kr.
200 pr. person.
Nr. 5, behandling af indkomne forslag:
Der er modtaget ændringsforslag til vedtægternes § 6. Forslaget er
stillet af medlem Lars Arleth:
At antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides til i alt 7 – formand og
6 bestyrelsesmedlemmer samt 2-3 suppleanter. At ovennævnte
ændringer justeres i vedtægterne §§5 og 6. Ligeledes at formand for
bestyrelsen vælges særskilt på generalforsamlingen.
Forslaget medførte ingen diskussion og blev vedtaget.

Nr. 6 Valg af formand:
Situationen i foreningen blev kort opridset: foreningen er uden formand, nuværende bestyrelsesmedlemmer har stillet deres mandater
til rådighed. 10 navngivne personer har stillet sig til rådighed som ny
bestyrelse. Jvf. foreningens vedtægter, vælges formand direkte på
generalforsamling jvf. vedtægternes § 6 for en periode af 2 år.
Formanden vælges i ulige år.
Eneste opstillet kandidat til formandsposten er:
JENS CHRISTENSEN, SKAMSTRUP.
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12 Valgperioden:
I vedtægtens § 6 (vedtægter gældende fra 2009) står at bestyrelsesmedlemmerne
vælges for en 2-årig periode og 3 medlemmer er på valg i ulige år og 3 på valg i
lige år. Da den nye bestyrelse er ny valgt, blev det afgjort ved lodtrækning, hvem
der ville være på valg i hhv. ulige år eller lige år. Resultatet efter lodtrækning blev
herefter:
Formand Jens Christensen, valgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år:
Arthur Hecht, Inge Rubach og Susanne Hansen. Bestyrelsesmedlemmer valgt for
2 år: Gerda Ulrich, Frederik Eriksen og Johnny Rasmussen. Suppleanter valgt for
1 år: Walther Rose og Leif Esmark.

Der blev forhørt om modkandidater til formandsposten, hvilke ikke
var tilfældet. Jens Christensen blev herefter valgt som formand for
perioden: 2017 – 2019.

Nr. 8. Valg af 2 bilagskontrollanter:

Nr.7, valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (5 evt. 6 for en 2-årig
periode) og suppleanter.

Nr. 9. Eventuelt.

Følgende personer stillede sig til rådighed som medlem af
foreningens bestyrelse. Samtlige angav kort begrundelse for hvorfor.

Ingen kommentarer til dette punkt.
Generalforsamlingen afsluttedes i ”god ro og orden” kl. ca. 22.00

Frederik Eriksen, Gerda Ulrich, Johnny Rasmussen, Arthur Hecht,
Inge Ruback, Susanne Hansen, Walther Rose, Leif Esmark

Skamstrup d. 23/2 2017

Der blev herefter foretaget afstemning fra gulvet. Dirigenten gav
følgende vejledning: Da der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer,
får hver stemmeberettiget én stemmeseddel hvorpå noteres max 6
navne. Efter stemmeafgivelsen blev der foretaget optælling.
Resultatet blev:
Susanne Hansen – 33 stemmer; Frederik Eriksen – 32 stemmer;
Gerda Ulrich – 30 stemmer; Inge Rubach – 26 stemmer: Arthur
Hecht – 25 stemmer; Johnny Rasmussen – 23 stemmer; Walter
Rose – 17 stemmer; Leif Esmark – 15 stemmer.
Bestyrelsen udgøres herefter af: formand: Jens Christensen.
Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Hansen, Frederik Eriksen, Gerda Ulrick,
Inge Rubach, Arthur Hecht, og Johnny Rasmussen.
Suppleanter: Walther Rose og Leif Esmark.

Rita Arleth og H.H. Ulrich genvalgtes. Valgt for 1 år.

Vigtige datoer i 2017/18
Afholdelse af
bestyrelsesmøder
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Deadline for indslag til
nyhedsbrev

Udsendelse af
nyhedsbrev

Passeret.

13. marts

15. juni

1. juli

15. august

1.september
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Så skal der igen afholdes

2. marts
06. april
18. maj
10. august
28. september
16. november
18. januar 2018
23. februar 2018-ordinær generalforsamling

Medlemskab af Foreningen:
Som anført i lederen til dette nyhedsbrev er medlemstallet afgørende
for, at Foreningens bestyrelse, sammen med medlemmerne, kan
opfylde formålet med Foreninger, som er:
Foreningens formål er at styrke sammenholdet i Skamstrup og
omegn gennem kulturelle og sociale aktiviteter med
udgangspunkt i et velfungerende Forsamlingshus ”Heimdal” og
foreningsliv samt arbejde for at bevare, videreudvikle og
formidle landsbysamfundet dets miljø og den kultur, det
repræsenterer.
Kontingent for et års medlemskab er kr. 200 for en voksen person.
Børn der ikke er fyldt 15 år er medlemmer af Foreningen uden
betaling af kontingent.
Hvis du efter at have læst dette nyhedsbrev, beslutter at blive medlem af
Foreningen kan det ske på en af følgende måder:
1. Gennem netbank: Reg. Nr. 2190 Konto nr. 5070500916 Foreningen Skamstrup og Omegn.
2. På giro konto:7656408 - Foreningen Skamstrup og
Omegn (kategori 01, hvis du betaler gennem netbank).
3. Kontant til et bestyrelsesmedlem som anført på bagsiden
af nyhedsbrevet.
Uanset hvilke form for indbetaling du vælger, bør du venligst
udfylde dit navn på betalingsformularen.

ÅRETS FØRSTE LOPPEMARKED FINDER STED
LØRDAG D. 29. APRIL !
I LOPPESTALDEN PÅ SØRNINGEVEJ.
Vi har i løbet af vinteren fået rigtig mange spændende ting, og
de sidste mange uger har vi sorteret og ryddet op, så vi er klar
til at modtage alle de forventningsfulde gæster.
Cafeen er naturligvis åben, så alle har mulighed for at stille
både deres sult og tørst.
Hvis du tror du ikke
mangler noget så
lad det komme an
på en prøve.

KONTAKTPERSONER

BESTYRELSEN 2017

Udlejer ( Forsamlingshuset )

Loppemarked

Formand

Næstformand

Jens Christensen
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

Skamstrupvej 34
4440 Mørkøv
Tlf: 21 78 45 52
jhc.skamstrup@gmail.com

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

Kasserer

Sekretær

Skolestuen

Redaktør (Nyhedsbreve)

Lotte Christensen
Skamstrupvej 34, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf: 59271580 Mobil: 29385543

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

e-mail: lck.skamstrup@gmail.com

Foreningens hjemmeside

Koordinator Vedligehold

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

Frederik Eriksen
Bennebo Gade 6, Bennebo
4440 Mørkøv
Mobil: 24 41 59 51
E-mail: if.eriksen@os.dk

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

Konto nr.: 5070500916

eller betales kontant til kasserer:
Susanne Hansen.

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

Gerda Ulrich

Grydebjergvej 28
4440 Mørkøv
Tlf: 22 42 54 38
gerda@ulrich.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Inge Rubach

Johnny Rasmussen

Nørreskovvej 9

Skamstrupvej 36

4440 Mørkøv
Tlf: 20 21 08 21
inge_rubach@yahoo.dk

4440 Mørkøv
Tlf: 27 46 08 60
crackassdk@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem

1. Suppleant

Arthur Hecht

Walter Rose

Skamstrupvej 112

Sørningevej 18

4440 Mørkøv
Tlf: 21 49 14 34
arthur-hecht@post.tele.dk

4440 Mørkøv
Tlf: 28 19 92 68
rose@knus.dk

2. Suppleant
Leif Esmark Hansen

Skamstrupvej 58
4440 Mørkøv
Tlf: 22 11 43 37
leifskamstrup@gmail.com

Foreningens hjemmeside:
www.skamstrup-fso.dk

