
Skallebølle beboerforening 

Referat fra generalforsamlingen søndag den 17. april 2016, kl.13.00. 

Mødested: Skallebølle skoles aula 

Deltagere fra bestyrelsen:  

 Otto Greve, formand (OG) 

 Jesper Winther, næstformand (JW) 

 Niels Drejergaard, kasserer (ND) 

 Trine Grønlund, sekretær (TG) 

 Linda Holm Johannesen, medlem (LHJ) 

Tilstede ud over bestyrelsen: 14 medlemmer 

 

Referent: Trine Grønlund 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4.  Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af formand, der vælges i ulige år 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

Formand Otto Greve bød velkommen til mødet.  

 

Ad. 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Christina Andersen. Christina blev valgt. 



Indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet offentliggjort i Bøllebladet, som blev husstandsomdelt sidst i 

marts. Den er offentliggjort i kalenderen på Skallebølle.dk da hjemmesiden blev gjort aktiv sidst i marts og 

ved opslag på Facebook den 31. marts og opsat i opslagstavle ved Skallebølle Skole den 5. april. 

Christina spurgte til om forsamlingen kunne godkende at indkaldelsen er blevet sat op 2 dage for sent på 

skolen i forhold til vedtægterne. 

Beslutning: 

Forsamlingen godkendte at generalforsamlingen gennemføres, på trods af at opslaget ved skolen i forhold 

til vedtægterne er 2 dage for sent. 

 

Ad. 2 – Bestyrelsens årsberetning 

I efteråret 2014 blev der i samarbejde med Assens kommune afholdt 2 borgermøder, hvor der blev nedsat 

6 arbejdsgrupper.  

Det viste sig i nogle af arbejdsgrupperne, at når der skal søges offentlige tilskud, eller hvis der skal søges 

midler hos fonde, så er det nødvendigt, at det er en organisation eller forening, der søger. Derfor var det 

nødvendigt at oprette en forening. 

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Skallebølle beboerforening den 22. september 2015, hvor 

der blev gennemgået og godkendt vedtægter, ligesom der blev valgt en bestyrelse, revisorer og 

suppleanter. 

Selv om det er beretning for 2015, er de enkelte punkter opdateret, så de er up to date. 

 

Aktivitetsgruppen arbejder på at etablere en multibane, skaterbane, petanque, krolf og fitnessmaskiner 

ved rundkørslen ved Skallebølle Skole. Der er lavet en Hensigtserklæring med UNO Koncept A/S, som 

mange steder rundt i landet har lavet legepladser, multibaner og sportsarealer. 

Der er et godt samarbejde med Assens kommune, og der er netop søgt om tilladelse til at benytte arealet, 

så arbejdet med projektet kan komme i gang. 

Men projektet er dyrt – næsten 1,5 million. 

En pulje i Assens kommune blev ansøgt om 35.000,- kr. til petanque- og krolfbaner. Vi fik 10.000,- kr. i 

tilskud til petanque. 

DBU og Nordeafonden er søgt om tilskud til multibanen. Der kom desværre afslag i marts. 

Energi Fyns almene fond er søgt om tilskud til hele projektet. Vi venter afgørelse her i april. 

 

Brandinggruppen har fået lavet en folder til uddeling hos ejendomshandlere og nye tilflyttere.  

Allerede i forbindelse med borgermøderne i 2014 blev der udpeget en landsbyambassadør, der med en bog 

og en æske chokolade fra Assens kommune, et gavekort for Skallebølle Sportsklub og et gavekort fra 

Kulturforeningen Nøjsomhed byder nye borgere velkommen til Skallebølle. Tove har indtil nu budt ca. 25 

nye beboere velkommen. 

Der arbejdes på at etablere et korps af områdeambassadører, som i hver deres område skal skubbe lidt til 

folk og få dem til at deltage lidt i lokalsamfundet. 

En hjemmeside er netop gået i luften. Navnet skallebølle.dk er Skallebølle Sportsklubs, men vi låner det 

indtil videre. En STOR tak til Skallebølle Sportsklub for det. 

Facebook er med siden facebook.com/skallebolle en stor hjælp til hurtig og bred information. Det kan vi se 

med opslaget om Netto, som er nået ud til godt 16.000. 

 

http://www.skallebølle.dk/
http://www.facebook.dk/skallebolle


Byforskønnelsesgruppen arbejder på oprensning af ”Den grønne Oase” – det grønne område og søen ved 

Violvænget. En entreprenør har givet tilbud på 15.000,- kr. for oprensning. Dertil kommer bortkørsel 

vurderet til ca. 10.000,- kr. Assens kommune blev sidst på året ansøgt om 25.000,- kr., men det blev afslået. 

I marts blev der fældet træer og ryddet op i skoven. 

Energi Fyns almene fond er søgt om tilskud til hele projektet. Vi venter afgørelse her i april. 

Der har netop været afholdt affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 

Resultatet var lidt spændende. Der blev indsamlet ca. 300 kg. Der blev serveret grillpølser og øl/vand efter 

indsamlingen. Det, forventer vi, bliver en årlig tilbagevende begivenhed. 

 

Fibernetgruppen gjorde et stort arbejde med at kontakte borgerne i Skallebølle for at få nok tilmeldte, men 

der ikke kunne samles tilslutning på de 50%, der skal til. I Skallebølle er der mange, der har Yousee, og 

derfor er interessen ikke så stor.  

Men flere i Magtenbølle har ytret ønske om fibernet, fordi især mobildækningen er dårlig. 

Energi Fyn besluttede derfor i januar selv at udvide dækningsområdet med Tommerupvej og Magtenbølle.  

Til informationsmøde den 16. marts var der ca. 100 tilhørere. Der kom ca. 20 tilmeldinger ind, og der var 

mange, der ville overveje det. Igen er der blevet stemt dørklokker, og status er nu, at vi er ganske tæt på 

mål. 

Herefter skal Energi Fyn have nedgravet kabler og lavet installationer. Det vil være projekteret, nedgravet 

og klar om ca. 1 år. HUSK håndværkerfradraget.  

 

Medborgerhusgruppen arbejder med tegninger til udvidelse af Skallebølle Sports- og Kulturcenter, og i 

samarbejde med bestyrelsen for Skallebølle Sports- og Kulturcenter arbejdes der på at renovere lokalet. 

 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen, hvor der også  bliver arbejdet med 

andre emner: 

 

Bestyrelsen og Skallebølle Sportsklub arbejder på at starte en voksen-aften for de voksne og ældre, som 

kunne have glæde og fornøjelse af at mødes en eller flere gange om ugen til fælles hygge, spil, snak osv. 

Interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

 

Skallebølle beboerforening er blevet tilmeldt som gruppe under Landdistriktsrådet i Assens kommune, 

hvilket betyder, at vi fra Assens kommune har fået driftstilskud på 7.500,- kr. for 2016. I fremtiden dog kun 

5.000,- kr. 

 

Assens kommune ønsker at oprette lokalråd i hele kommunen, således at der er større og mere ensartet 

kontakt mellem borgerne og kommunen og større ensartethed mellem landsbyerne og de 6 store byer.  

Oprettelsen af lokalråd skal sikre et udvidet nærdemokrati og et langt mere systematisk samarbejde 

mellem Assens Kommune og de enkelte lokalområder. 

Der er allerede oprettet lokalråd i flere områder/byer i Assens kommune.  

Bestyrelsen har deltaget i flere møder, og der har været diskuteret flere forslag for lokalråd i og omkring 

Skallebølle. Der er flere muligheder, men en af dem er at omdanne Skallebølle beboerforening til lokalråd. 

Derfor forslag til vedtægtsændringer senere. 

 

Skallebølle beboerforening holder sig orienteret omkring højhastighedsbanen over Vestfyn.  

Tidligere var der forslag om 2 linjeføringer – en nordlig og en sydlig i forhold til motorvejen.  

Nu har man også en kombineret linjeføring, som er nord for motorvejen ved Skallebølle, men krydser 

motorvejen ved Koelbjergvej umiddelbart vest for Søndersøvej. Prisen for de 3 linjeføringer er næsten den 

samme. Den nordlige er dog lidt dyrere end de 2 andre. 



VVM-redegørelsen forventes af være afsluttet i sommeren 2016. Der vil være en offentlig høring hen over 

sommeren, hvor der også vil blive afholdt borgermøder.  

Vejdirektoratet forventer, at høringsnotatet og indstillingen vil være klar i slutningen af 2016, hvorefter det 

overlades til Christiansborg politisk af træffe en afgørelse. 

Men så sent som i denne uge har der været politisk røre om Togfonden, idet DF er ved at trække sig i 

forliget om Vejlefjordbroen, men der er ikke noget om ændringer af linjen over Vestfyn. 

 

Skallebølle beboerforening holder sig orienteret omkring discountbutik ved rundkørslen i Skallebølle. 

Der har været forlydender om, at Netto var interesseret, og derfor kontaktede jeg udviklingschefen i Dansk 

Supermarked Carsten Hadsbjerg. Svaret var, at Netto arbejder videre med muligheden for at bygge i 

Skallebølle. De skal hertil og se på det i løbet af april, og så træffes der afgørelse i starten af maj. 

Et opslag på Facebook viser meget stor aktivitet. Tusind tak for den store interesse og opbakning. Carsten 

Hadsbjerg følger med på siden. 

Samtidig med offentliggørelsen af Dansk Supermarkeds regnskab for 2015 her i starten af april blev det 

oplyst, at man ønsker at udvide antallet af butikker. Og man ønsker at flytte nogle andre. Som eksempel 

blev Netto i den lille by Augustenborg på Als nævnt. Her blev omsætningen fordoblet, da man skiftede fra 

en placering midt i byen til en ny butik ved landevejen nær Danfoss. Til sammenligning er der ca. 3.200 

indbyggere i både Augustenborg og Vissenbjerg. Så vi håber, at Netto kommer til Skallebølle. 

 

Skallebølle beboerforening holder sig orienteret omkring etablering af fjernvarme i Skallebølle. Fjernvarme 

Fyn har i februar 2016 sendt projektforslag til Assens kommune om fjernvarmeforsyning i Skallebølle. Der 

er mange forhold, der gør sig gældende – både økonomisk og politisk. Projektforslaget sendes i offentlig 

høring i 4 uger. 

Man skal forvente en etableringspris på 40 – 60.000,- kr. + ca. 25.000,- kr. til udskiftning fra f.eks. gas til 

fjernvarme. 

 

Der er oprettet Swipp og MobilePay, så betalingen fra medlemmerne bliver nemmere.  

 

I december måned fik vi opsat juletræ med lys ved indkørsel til Skallebølle Skole. 

 

 - - - - - - - - -  

 

OG nævnte, at han har et detaljeret kort over højhastighedsbanesystemet beliggenhed, såfremt nogle er 

interesserede i at se det efter generalforsamlingen. 

Efter fremlæggelse af beretningen var der åben for spørgsmål og kommentarer. 

Der blev spurgt til placering af Nettos butik, såfremt den bygges på grunden ved rundkørslen. 

Vi er ikke nærmere informeret om beliggenheden på nuværende tidspunkt, kunne OG oplyse. 

OG tror på at projektet lykkedes efter at have talt med Nettos kontaktperson. 

Et medlem kommenterede, at det var en god beretning, og at den indeholdt mange spændende ting.  

Der var stor ros til ungdomsklubben. 

Det bør synliggøres mere, hvad der er gang i af tiltag i Skallebølle. Emnet kommunikation blev drøftet. 

Mere skiltning, fremsendelse af e-mail, opfordre alle til at kigge på beboerforeningens hjemmeside, sætte 

opslag på skolens opslagstavle mm. 



Folkebladet kunne kontaktes for artikel. 

Beslutning: 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 3 – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

ND gennemgik regnskabet For 2015. 

Beboerforeningen består pt. Af 114 medlemmer. Mod 93 i år 2015. 

Årets overskud kr. 7.704,16. 

Der blev spurgt til om Swipp/MobilePay nummeret fremgår af hjemmesiden. Hvortil der blev svaret nej. 

Men ideen tages med tilbage og oplysningerne vil komme på hjemmesiden, oplyste OG. 

Der blev spurgt til om økonomien på sigt hænger sammen. ND svarede, at bestyrelsen har fokus på og 

følger økonomien løbende. Og indtil videre er der ikke grund til bekymring herfor. 

De gaver som tilflyttere til Skallebølle får, sponsoreres af Assens Kommune. Og af Skallebølle sportsforening 

og Kulturforeningen Nøjsomhed. Med andre ord så koster de ikke beboerforeningen noget. 

Der blev spurgt til hvorledes, der værges nye medlemmer. Den oprindelige idé er, at en repræsentant for 

beboerforeningen sørger for at uddele foldere eller f.eks. opstille en stand på stedet hvor en given 

begivenhed foregår. 

Det blev foreslået at tilmeldingsblanketterne husstandsomdeles. Der var enighed om, at det er en god idé, 

og ellers skal der stemmes dørklokker for at hverve nye medlemmer til beboerforeningen. 

Beslutning: 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 4 – Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne, hvis det viser sig, at det vil være den bedste løsning at 

omdanne Skallebølle beboerforening til et lokalråd i Skallebølle. 

§ 12, stk. 2. ændres fra: 

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to 

af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

til: 

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to 

af hinanden følgende generalforsamlinger. 

§ 12, stk. 3. ændres fra: 

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen uddeles til lokale foreninger eller 

institutioner i Skallebølle eller omegn. 



til: 

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen overdrages til lokalråd  i Skallebølle eller 

uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn. 

- - - - - - -  

OG forklarede forskellen på en beboerforening og et lokalråd. Og om tilskudsreglerne. 

Forsamlingen drøftede forslaget og dets betydning. 

Forslaget blev sendt til afstemning.  

Beslutning: 

Forslaget blev endeligt godkendt på betingelse af, at såfremt beboerforeningen ikke omdannes til et 

lokalråd, ændres vedtægterne tilbage. 

 

Ad. 5 – Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på de kr. 20 pr. medlem. 

Forslaget drøftedes. Nogle ønskede, at det i stedet er husstanden, der er medlem. OG nævnte at i henhold 

til vedtægterne, er det pr. Medlem og ikke pr. Husstand. 

Indmeldelsessedlerne bør rettes, således det tydeligt fremgår at, det er personligt medlemskab. Og at alle i 

husstanden er velkomne som medlemmer. Det er dog kun dem over 18 år, der er stemmeberettigede. 

Beslutning: 

Forsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på kr. 20,00 pr. medlem. 

 

 Ad. 6 – Valg af formand, der vælges i ulige år 

Punktet springes over da vi er i lige år. 

 

Ad. 7 – Valg til bestyrelsesmedlemmer 

Niels Drejergård og Trine Grønlund er på valg. 

Ingen andre kandidater. 

Begge blev genvalgt. 

 

Ad. 8 – Valg til 2 bestyrelsessuppleanter 

Brian Thomsen og Karsten Henningsen er på valg. 

Begge blev genvalgt. 



 

Ad. 9 – Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Rene Henriksen er på valg som revisor. 

Rene Henriksen blev enstemmigt genvalgt som revisor. 

Mads Lindkær er på valg som revisorsuppleant, og ønsker ikke genvalg. 

Susanne Jepsen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Ad. 10 – Eventuelt 

Der har været 3 indbrud i Syrenvænget natten til lørdag. En politibetjent kunne konstatere ved besigtigelse 

lørdag middag, at der var fodspor fra husene og ned til tankstationen ved Kildebjerg. Politibetjenten 

kontaktede nogle rumænere, som holdt på tankstationen. De havde nogle af tyvekosterne i deres bil. De 2 

rumænere blev anholdt. 

En beboer vil kontakte Fyns Stiftstidende og opfordre dem til at lave en artikel om hændelsen. Positiv 

omtale både af politiet og af beboerne i Skallebølle. 

OG opfordrede beboerne til at spørge de folk, der nogle gange går rundt i Skallebølle, hvad deres ærinde 

her er. Hvis ikke de taler dansk, så følg efter dem for at se, hvor de går hen, skriv nummerpladen ned, 

såfremt der kører en mistænksom bil rundt i byen osv. 

Det blev nævnt, at der har været flere indbrud i Skallebølle i den sidste tid. Også i Hvedemarken har de 

været. 

Den profil på Facebook der hedder ”vi holder øje med Skallebølle” kan bruges mere aktivt, oplyste 

Christina. Christina opfordrer til at profilen kun bruges til seriøse indlæg omhandlende, at vi passer på 

hinanden. Og ikke til f.eks. salg af æg. 

Christina, som også er formand for Skallebølles skolebestyrelse, informerede om, hvad der sker med 

skolen, og hvad de arbejder med i skolebestyrelsen. Status er, at der er 77 børn i skolen og knap 40 børn i 

børnehaven.  

Skolebestyrelsen er derfor gået aktivt ind i hvordan, vi kan løse denne udfordring med faldende børnetal. 

Der har været udsendt en tilfredshedsundersøgelse i form af et spørgeskema til alle forældre. 

Skolebestyrelsen har efterfølgende indsendt den samlede vurdering til Assens Kommune. 

De har lavet et opråb til politikerne om, at skolesbestyrelsen ikke vil tage stilling til, om skolen skal 

nedlægges, i og med at der er stor opbakning fra forældrene til børnene i skolen og i børnehaven til 

Skallebølle skole, viste spørgeskemaundersøgelsen. 

Christina oplyste at skolebestyrelsen derfor for nylig har indsendt følgende 3 forslag til Assens kommune: 

1. Forslag om at Assens kommune bør give skolen en økonomisk indsprøjtning, for at den kan 

fortsætte. 

2. Forslag om en fælles indskoling på Skallebølle skole for børnene i både Skallebølle og i Vissenbjerg. 

3. Forslag om at Assens Kommune lukker skolen, såfremt de ikke vælger et af de foranstående forslag. 

Forslagene har givet anledning til dialog, omtale og nærmere politiske drøftelser. 

Christina kunne også fortælle, at skolens inspektør Jan Christensen er blevet afskediget, og at Per Helding 

Madsen, som ligeledes er skoleinspektør for Vissenbjerg skole, nu er blevet konstitueret skoleinspektør for 

Skallebølle skole for en periode på ca. 1½ år. Skolelærer Jan Erik Jørgensen er blevet daglig leder af skolen. 

Og Ditte Pedersen er daglig leder af børnehaven. 



Christina oplyste, at hun er overbevist om, at der bliver kæmpet for skolens overlevelse. 

Indtil år 2018 er det ikke tænkt fra politisk side, at der skal lukkes flere skoler i Assens kommune. 

Formand OG holdt et oplæg omkring flagring i Skallebølle. Kulturforeningen Nøjsomhed ønsker, at der 

bliver etableret et flaglaug i Skallebølle. Et flaglaug med nogle medlemmer, der kan hjælpe med at opsætte 

flag ved konfirmationer m.v. OG lagde tilmeldingssedler frem for forsamlingen. 

Der blev spurgt til, om bestyrelsen for beboerforeningen vil blive inddraget i placeringen af en nettobutik 

på grunden ved rundkørslen, for at sikre forholdene for de omkring boende. OG svarede, at han ikke mener 

bestyrelsen vil blive inddraget. 

Der blev spurgt til, om der bliver gjort noget ved det gamle rensningsanlæg, som ligger på arealet ved 

rundkørslen overfor, hvor der muligvis kommer en Netto. OG svarede, at bestyrelsen ikke er bekendt med, 

at der skal ske noget ved området.  

OG kunne dog fortælle, at Assens kommune arbejder på, at opsætte et par elektroniske informationstavler 

op i området, og at der måske derved kommer til at ske noget med det nævnte område. 

Dirigenten takkede for fremmødet og for god ro og orden. 

Formand Otto takkede ligeledes forsamlingen for det pæne fremmøde. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.00 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 
Dirigent    Referent 

 


