Oplysning, fremskridt og fællesskab
Kære læser af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation januar 2022.
Aktiviteter og nyheder for januar/februar måned kan læses i dette nyhedsbrev og uddybes via links
til hjemmesiden og Facebook

Foreningen ønsker vore læsere et Godt Nytår. Ikke desto mindre
starter året med corona restriktioner, der lukker alle vores arrangementer i januar.

Kommende aktiviteter
Fredagscafé, planlagt til fredag den 14. januar kl.18.30-21.30, er aflyst.
Medlemsfest, planlagt til fredag den 21. januar kl. 19.00, er aflyst, men vil blive
afholdt sammen med byfesten den 20. august.
Den årlige ordinære generalforsamling, planlagt til torsdag den 3. februar kl. 19.00,
er udsat til hen på foråret.
Bestyrelsens årsberetning 2021 kan dog allerede nu læses her og bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer kan læses her. Det reviderede regnskab for 2021vil blive rundsendt den 20.
januar.

Årsmøde planlagt til torsdag den 3. februar kl. 20.00-21.30 er udsat på lige fod med
generalforsamlingen.
Årsmødet vil omhandle: Hvordan har de forløbne 15 års foreningsarbejde og investeringer i
infrastruktur medvirket til at styrke fællesskabet? og hvordan kan vi fortsat sikre deres funktion og
vedligehold? Vi håber rigtigt mange vil møde op til årsmødet i forlængelse af generalforsamlingen,
hvor disse emner vil blive adresseret.

Nyheder
Forsamlingshuset:
Skamstrup Forsamlingshus er stedet for familiefester, firmafester og kulturelle og sociale
arrangementer. Vi har fornyet borde og stole samt installeret bredbånd og indkøbt en del legeudstyr
til børn.
Se vore favorable priser og faciliteter her, eller kontakt udlejer Sonja på e-mail:
77heimdal@gmail.com Tlf. 26 29 26 68

Kontingent 2022:
Vi håber mange, både nuværende medlemmer og nye, vil forny/tegne et medlemskab i foreningen
og vil benytte sig af lejligheden til at indbetale kr. 200 pr. person til:
Foreningens konto i Sparekassen Sj: reg. nr. 0518 konto nr. 0000306358 med angivelse af navn

Mobilepay 60693 med angivelse af navn
Eller kontant til et af bestyrelsens medlemmer.
Læs her kontingentets og medlemskabets betydning for foreningen

Reklamesøjlen:
Foreningen vil meget gerne fortsat promovere og støtte erhvervsaktiviteter i området. Læs her
hvorfor og hvordan. Hvis du deler vores synspunkter, er du velkommen til at få din annonce i
reklamesøjlen for et beskedent årligt beløb.

Cykelsti og trafikregulering:
Cykelstien fra Skamstrup til Mørkøv og trafikregulering i Skamstrup blev definitivt godkendt på
kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2021. Se detaljer her. Udbudsrunden har givet tilbud,
der er mere end det dobbelte af budgettet. Holbæk Kommune vil derfor i januar 2022 undersøge om
der er mulighed for besparelser i projektet. Vores ønske er naturligvis, at man implementerer det vel
planlagte anlæg i sin helhed og igangsætter arbejdet så hurtigt som vejrliget tillader.

Projektet Skamstrup Landsbyfællesskab:
Det lykkedes at sikre fuld finansiering med kr. 684.000 til projektet Skamstrup Landsbyfællesskab.
Projektudførelsen vil blive planlagt i detaljer af arbejdsgruppen i januar, og udbud og indhentning af
tilbud er under forberedelse. Selve arbejdet starter tidligt forår og projektet forventes gennemført som
planlagt forudsat rettidig byggetilladelse fra kommunen til legepladsen kan opnås senest
april/maj. Hvis det lykkes, kan officiel indvielse og afrapportering til fonde, gennemføres sidst i
oktober 2022. Læs hele det opdaterede projekt her. Anvendelse af tildelte fondsmidler udover
projektets budget vil blive forhandlet med Holbæk Kommune i januar.

Fibia bredbånd til hele Skamstrup området:
Internetudbyderen Fibia har med støtte fra foreningen givet 677 husstande mulighed for
internetforbindelse gennem fibernet. Ifølge Fibia har 58 % benyttet sig af tilbuddet. Stort set alle
Kabler blev nedgravet i 2021, og ifølge Fibia vil tilslutning blive foretaget fra januar til april 2022.

Bestyrelsen:
Har du brug for at kontakte bestyrelsen eller andre nøglepersoner, der har ansvaret for foreningens
aktiviteter, så tryk her
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn

Dato
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Ansvarlig

Hele året

2. fredag i
måneden

18.30

Fredagscafé

Lene og
Johnny

April –
september

Onsdage

18.30-20.30

Loppestalden åben
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19. jun –
17. sep

Søndage

13.00-16.00

Åbning af Mølle ogSkolestue

21. jan

Fredag

19.00

Medlemsfest

Gerda

3. feb

Torsdag

19.00

Generalforsamling FSO

Bestyrelsen

18. feb

Fredag

17.30

Fællesspisning

Johnny

27. feb

Søndag

10.00

Fastelavnsgudstjeneste/
tøndeslagning

Katja/Inge

9. mar

Onsdag

19.00

Foredrag om sejlskibet
Hawila

Mark

17. mar

Torsdag

19.00-21.00

Foredrag om verdensmål

Jens

25. mar

Fredag

17.30

Fællesspisning

Inge
Sonja/Inge og
Møllelauget

Møllelauget/
Skolestuen

26. mar

Lørdag

9.00

Arbejdsdag for byen: Forsamlingshus og Møllen Vi
mødes i forsamlingshuset

2. apr

Lørdag

10.00

Loppemarked

Johnny

3. apr

Søndag

10.00

Saml skrald dag

Mark

14. apr

Torsdag

13.00

Påskebal/Oktoberfest

Tine/ Inge

18. apr

Mandag
2.
påskedag

9.00

Luk lys ind
Vi starter i forsamlingshuset

Inge, Katja og
Møllelauget

29. apr

Fredag

17.30

Fællesspisning

Frederik

8. maj

Søndag

10.00-15.00

Mælkebøttedag

Åmose
Naturcamp

17.30

Fællesspisning

Susanne
Sonja/Inge og
Møllelauget

20. maj
21. maj

Lørdag

9.00

Arbejdsdag for byen: Forsamlingshus og Møllen Vi
mødes i forsamlingshuset

19. jun

Søndag

11.00-16.00

Dansk Mølledag

Møllelauget

23. jun

Torsdag

16.00

Sct. Hans Fest

Frederik og
Irene

Dato

Ugedag

Tid

Arrangement

Ansvarlig

Hele året

2. fredag i
måneden

18.30

Fredagscafé

Lene og Johnny

April –
september

Onsdage

18.3020.30

Loppestalden åben

Lise

19. jun –
17. sep

Søndage

13.0016.00

Åbning af Mølle og
Skolestue

Møllelauget/
Skolestuen

23. jul

Lørdag

Mølle udflugt

Flemming

29. jul

Fredag

17.30

Fællesspisning

Gerda

20. aug

Lørdag

9.00

Byfest i Skamstrup

Møllelauget og
Susanne/Gerda

2. sep

Fredag

17.30

Fællesspisning

Mark

2. sep

Fredag

17.0019.00

Vandretur Hørdal

Åmose
Naturcamp

17. sep

Lørdag

16.0001.00

Høstfest

Jens/ Inge

Kræmmermarked i
Mørkøv

Finn,Sonja og
Erland

23.-25. sep

Fredagsøndag

1. okt

Lørdag

10.00

Loppemarked

Johnny

21. okt

Fredag

17.30

Fællesspisning

Gerda
Sonja/Inge og
Møllelauget

29. okt

Lørdag

9.00-13.00

Arbejdsdag for byen:
Forsamlingshus og
Møllen -Vi mødes i
forsamlingshuset

4. nov

Fredag

19.00

Andespil

Møllen

11. nov

Fredag

17.30

Fællesspisning

Inge

18. nov

Fredag

16.00

Firmajulefrokost

Bestyrelsen

20. nov

Søndag

14.0018.00

Indsamling af matriale
juledekoration

Åmose
Naturcamp

27. nov

Søndag

16.00

Tænd lys

Inge, Katja og
Møllelauget

3. og 4. dec

Lørdag og
søndag

11.0016.00

Julemarked Møllen

Møllelauget

Sonja’s nye email er: 77heimdal@gmail.com

Perlens Charolais / Foderbutik v. Henning Bach
Lindholtvej 11, Skamstrup, 4440 Mørkøv
Salg af Foder til:
Heste, hunde og høns.
Grise, geder og gnavere.
Får, fisk og fugle.
Katte, kaniner og køer
og meget andet.
Mineraler fra Cellkim
Moocall kælvningsalarm.
Wrap og halm til heste og køer.
Salg af kød fra frilandsgrise og
Charolais kødkvæg

Diverse markarbejde tilbydes: Skårlægning/spredning/rivning/sammenkørsel/mejetærsker/rendegraver osv.Kontakt Henning eller Jette for nærmere information 30734407 / 23278866
Kig på www.perlens-charolais.dk – eller følg os på Facebook ”Perlens
Foderbutik”
OBS – FRA APRIL 2017 er ÅBNINGSTIDEN i Perlens Foderbutik om fredagen
ændret til 13.00 – 17.00

KIMA -EL
Aut. El – installatør
Kim Hansen Skamstrupvej 31

En Go’Kontakt
Alle former for el-tele-data-installationer udføres

Døgnvagt: 20 33 27 02
Klik ind på billige tilbud:
www.kima-el.dk

SE FILM I MØRKØV KINO

www.morkovkino.dk
På vores hjemmeside kan du se program og bestille billet.
STØT Mørkøv Kino, Jeres lokalbiograf.
Bliv medlem enten som passiv eller AKTIV deltager og vær
med til atbevare biografen.
Som Aktiv medlem kan du vælge at være operatør,
billetsælger ellerkiosksælger.
Mød en masse lokale mennesker i biografen.
Håber vi ses.
Hilsen
MØRKØ
V KINO

