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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Børge Christensen (BC)
Forsamlingen valgte enstemmigt BC.
BC oplyste, at indkaldelsen var offentliggjort som foreskrevet. Dog var der nogle husstande i
Skallebølle, der havde modtaget Bøllebladet for sent i henhold til vedtægterne.

BC lagde derfor beslutningen om generalforsamlingens gennemførelse ud til forsamlingen.
Forsamlingen besluttede, at generalforsamlingen kunne gennemføres, og at denne var
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens årsberetning
OG fremlagde årsberetningen.
Skallebølle beboerforening har nu bestået i 1½ år, og der er sket rigtig meget.
Selv om dette er beretning for 2016, er de enkelte punkter opdateret, så de er up to date.
Først en gennemgang af arbejdsgruppernes arbejde.
Aktivitetsgruppen arbejder på at etablere Skallebølle Aktivitetsplads med bl.a. multibane,
skaterbane, krolf og fitnessmaskiner ved rundkørslen ved Skallebølle Skole. Der blev her i februar i
år lavet 2 petanque-baner med stor opbakning fra borgerne og sponsorer. Tusind tak for
indsatsen.
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 om tilladelse til at benytte arealet.
Men projektet er dyrt – næsten 1,5 million. Og derfor er der rigtig godt gang i arbejdet med at
søge fonde.
Brandinggruppen arbejder på at lave en fælles hjemmeside for Skallebølles foreninger –
Skallebølle Sportsklub, Kulturforeningen Nøjsomhed og Skallebølle beboerforening. Siden er
skallebølle.dk.
Vores områdeambassadører har flere gange været i arbejde, bl.a. da der blev samlet underskrifter
mod jernbanen. Stor tak til vores områdeambassadører.
Vores landsbyambassadør har også været ude flere gange. Det skal vi være glade for, for det
betyder, at der er kommet nye beboere til Skallebølle. Stor tak til Tove, som byder de nye beboere
velkommen med en blomst eller chokolade.
Vores Facebook-side facebook.com/skallebolle er en stor hjælp til hurtig og bred information.
Siden blev også brugt til afstemning vedr. Valkyrien i rundkørslen.
Byforskønnelsesgruppen arbejder stadig på oprensning af ”Den grønne Oase” – det grønne
område og søen ved Violvænget. Vi havde fundet en maskinstation, som vi troede kunne løse
opgaven, men det viste sig, at der kun ville blive klippet grønt i overfladen. Derfor blev det
stoppet.
Nu arbejder vi på at finde en entreprenør, som kan løse opgaven med en gravemaskine med en
lang arm.
Vi fik kr. 25.000,- til oprensning af Energi Fyns almene fond.
Området omkring søen er blevet tyndet ved fældning af mange træer, og der ligger stadig en stor
stak træer og grene, som en privat skoveentreprenør skal have lavet til flis og fjernet. Der er lavet
stier gennem området.

På tilsvarende måde som sidste år, har vi igen deltaget i affaldsindsamling i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening. Der blev serveret grillpølser og øl/vand efter indsamlingen.
Sidste år samlede vi ca. 300 kg. I år blev der samlet ca. 110 kg.
Tak til alle som kom og deltog i affaldsindsamling.
Vi arbejder på at lave en aftale med Assens kommune om en landsbypedelordning, hvor vi selv
skal slå græsset på trekanten ved Syrenvænget og ved ”Den grønne Oase” samt nogle få andre
steder. For det arbejde vil vi om året få ca. 27.000,- kr., som vi kan bruge efter vores eget ønske.
Der skal købes en plænetraktor og en maskintrailer. Det har vi søgt Energi Fyns almene fond om.
Der skal ca. 10 frivillige m/k til, for at vi kan løfte opgaven. Det vil betyde, at hver enkelt skal slå
græsset ca. 3 gange om året. Vi vil meget gerne opfordre beboerne til at melde sig som
landsbypedel.
Medborgerhusgruppen har bevidst ligget stille pga. usikkerheden omkring Skallebølle Skole. Men
mere om skolen senere.
Fibernetgruppen gjorde et stort arbejde med at kontakte borgerne i Skallebølle for at få nok
tilmeldte, men i januar besluttede Energi Fyn at udvide dækningsområdet med Tommerupvej og
Magtenbølle, hvilket gjorde, at vi nåede op på de 50%.
Energi Fyn har siden uge 7 nedgravet kabler og lavet installationer. Hver enkelt husstand kommer
på, når gravearbejdet når frem.
HUSK håndværkerfradraget, som kan bruges i 2017.
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i 2016.
Der har været arbejdet med mange punkter:
Lokalråd
Bestyrelsen besluttede efter mange overvejelser, at Skallebølle beboerforening ikke skulle
omdannes til et selvstændigt Lokalråd.
Der er i vores område oprettet et Lokalråd, som dækker området 5492 Vissenbjerg. Der er 5
folkevalgte og 4 udpegede, som er fra områderne: 1) Handel, industri og turisme mv. 2) Sports-,
gymnastik- og idrætsforeninger mv. 3) Daginstitutioner og skoler mv. 4) Borgergrupper,
borgerforeninger, beboerforeninger, kulturforeninger, forsamlings- og kulturhuse mv.
Derfor er der også senere forslag om vedtægtsændringer, da vi på sidste år lavede midlertidige
vedtægtsændringer.
Dagligvarebutik
Netto besluttede i september 2016, at de ikke ville etablere en butik i Skallebølle.
Men her i denne uge har der i Fyens Stiftstidende været en artikel, hvoraf det fremgår, at planerne
ikke helt er opgivet. Et af stridspunkterne er tilkørselsforholdene i rundkørslen. Men det er meget
interessant.
Bestyrelsen er blevet orienteret om, at REMA1000 har været forespurgt om en butik ved
rundkørslen, men svaret var, at der pt. ikke er kundegrundlag i Skallebølle.

Jernbanen
Vejdirektoratet anbefalede i midten af december, at Jernbanen skal ligge syd for motorvejen. Det
er den værst tænkelige linjeføring for Skallebølle, og derfor tog vi initiativ til afholdelse af et
borgermøde. Det tog hurtigt meget med sig, og til borgermødet, der blev holdt den 6. februar i år i
Vissenbjerg, var der ca. 350 tilhørere, som kunne høre panelet bestående af folketingspolitikere og
politikere fra både Assens og Middelfart kommune.
Det blev lavet underskriftsindsamling med 682 underskrifter.
Sammen med Nørre Aaby Lokaludvalg var vi på Christiansborg og havde foretræde for
transportudvalget. Lige efter os havde borgmestrene fra både Assens og Middelfart kommune
foretræde for transportudvalget.
Formanden for transportudvalget Lennart Damsbo-Andersen udtalte samme dag i Tv2Fyn, at ”det
har bundfældet sig rigtig meget, at det er nordlige linjeføring, der er ønsket”.
Senere på dagen afleverede vi og Nørre Aaby Lokaludvalg vores underskriftsindsamlinger til
transportminister Ole Birk Olesen.
Vi håber selvfølgelig, at politikerne vælger den nordlig linjeføring.
Valkyrien
Valkyrien i rundkørslen skulle kun stå i en begrænset periode. Assens kommune henvendte sig for
at undersøge, om der var interesse for at beholde den lidt længere. Vi fik 14 dage til at svare, og
derfor blev der lavet en hurtig ”folkeafstemning” på Facebook, og der var 58 for at beholde hende
og 15 imod at beholde hende. Assens kommune har efterfølgende meddelt, at den bliver stående
til nytår 2017/2018.
Der var én enkelt, som var meget imod Valkyrien, og mente, at ”folkeafstemning” på Facebook
ikke er repræsentativ. Jeg vil derfor gerne høre generalforsamlingens holdning til en sådan hurtig
”folkeafstemning”.
Skallebølle Skole
Et meget lille flertal i Assens byråd besluttede på et stort byrådsmøde den 22. februar 2017 at
lukke Skallebølle Skole.
Men der er kræfter i skolevæsenet, der arbejder på, at Skallebølle Skole fortsat skal bruges til
skolearbejde i form af projektarbejde, emneuger, prøver, eksamener og meget andet, således at
skolen bevares i kommunalalt regi.
Det vil også betyde, at skolen ikke kommer til at stå tom og ubrugt hen med risiko for at blive
genstand for hærværk og ødelæggelse.
Idéer til fremtidig anvendelse af Skallebølle skole modtages gerne.
Skallebølle Sports- og Kulturcenter har en 20 årig brugsaftale fra 2012 med Assens kommune om
benyttelse af samlingslokalet og køkkenet på Skallebølle skole.
Skallebølle beboerforening er efter ansøgning blevet en del af Skallebølle Sports- og Kulturcenter,
og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde.
Skallebølle Sports- og Kulturcenter arbejder på at forhandle en ny brugsaftale med Assens
kommune, således at foreningslivet i Skallebølle fortsat kan bruge lokalerne på Skallebølle Skole.

Fællesspisning
De 3 foreninger i Skallebølle gik sammen for en uge siden og arrangerede fællesspisning – denne
gang med mørbradgryde. Tak til alle 69 deltagere, som havde en rigtig hyggelig aften. Stor tak til
alle dem, der hjalp til. Særlig stor tak til Lise og Amy for madlavning. Og tak til ”Skalli”, som åbnede
dørene for de børn, som var med.
Alle var vist enige om, at det var en stor succes, og næste fællesspisning er planlagt til fredag, den
19. maj med kylling og ris, og temaet er Sri Lanka.
Voksenaften
Bestyrelsen arbejder fortsat 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 melde sig.
Fjernvarme
Skallebølle beboerforening holder sig orienteret omkring etablering af fjernvarme i Skallebølle.
Man skal forvente en etableringspris på 40 – 60.000,- kr. + ca. 25.000,- kr. til udskiftning fra f.eks.
gas til fjernvarme.
Assens kommune forventes at godkende mulighed for fjernvarme i Skallebølle på byrådsmøde den
26. april. Herefter vil Fjernvarme Fyn uddele flyer og holde informationsmøde.
Juletræ
I december måned fik vi igen opsat juletræ med lys ved indkørsel til Skallebølle Skole.
Mailadresse
Bestyrelsen kan kontaktes på kontakt@skallebolle.dk. Det sendes til hele bestyrelsen.

BC åbnede herefter for spørgsmål.
Der blev spurgt til, hvad der skal ske med Valkyrien, når den skal fjernes fra rundkørslen til nytår?
Det kunne der desværre ikke gives svar på, da bestyrelsen ikke er informeret herom, oplyste OG.
Næste fællesspisning bliver den 19. maj 2017, fordi det er der, det er muligt at stable det på
benene med hensyn til lokaler, hjælpere m.v., oplyste OG.
Skulle der komme flere ens 60 gæster, var der forslag om at benytte aulaen til arrangementet i
stedet. Der blev ligeledes foreslået, at fællesspisningen kan udvides med udendørsaktiviteter som
petanque, fodbold m.m.
Pedelordningen blev der spurgt til, om den også gælder det grønne område ved skolen. OG
svarede, at iflg. aftale med kommunen gælder det ikke skolens områder. Men den endelige aftale
med kommunen, bliver først lavet såfremt, at pedelordningen bliver til noget.
Der blev stillet forslag om at alle nye beboere får ”gratis” billetter til næste fællesspisning, da det
også er en god måde at byde dem velkommen til byen på.
Der var ros til bestyrelsen for det store arbejde, der er blevet gjort for Skallebølle den sidste tid.

Efter en god debat blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
ND fremlagte Skallebølle Beboerforenings regnskab for år 2016, som viste et overskud på kr.
9.100,36.
Egenkapitalen var primo år 2016 på kr. 7.704,16.
Samlet set var der dermed en egenkapital ved årets udgang på kr. 26.804,52.
Der blev spurgt til hvor mange medlemmer, der var i foreningen i dag. Der var 153 medlemmer,
oplyste ND.
Tilskuddet til Skalli, blev der spurgt til, om det stod som en skyldig post i foreningens regnskab. Det
svarede ND på, at det gør det ikke. Pengene var tilbageført til foreningen, idet Skalli kun havde
brug for mindre startkapital.
Forsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet.

4. Indkomne forslag
Forslag 1:
Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter.
Begrundelse:
For at få ens oversigt i dagsordenen tilføjes henvisning i punkt 9 i lighed med punkt 7.
§ 4, stk. 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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.
NYT § 4, stk. 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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 i henhold til § 7 stk. 1 og stk. 2.
10. Eventuelt.

Vedr. tilføjelsen til dagsordenen godkendte forsamlingen enstemmigt vedtægtsændringen.

Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter.
Begrundelse:
På generalforsamlingen sidste år blev der vedtaget vedtægtsændringer, hvis Skallebølle
beboerforening evt. skulle omdannes til et lokalråd.
Det er ikke sket, og planerne blev skrinlagt samtidig med, at Vissenbjerg lokalråd blev oprettet.
En betingelse for vedtægtsændringerne sidste år var, at hvis Skallebølle beboerforening ikke blev
omdannet til et lokalråd, så skulle vedtægterne ændres tilbage til den oprindelige ordlyd.
§ 12 Stk. 2
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
NYT § 12, stk. 2 (tilbage til oprindelig)
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.
-----------§ 12, stk. 3
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.
NYT § 12, stk. 3 (tilbage til oprindelig)
Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen uddeles til lokale foreninger eller
institutioner i Skallebølle eller omegn.

OG oplyste, at i og med foreningen ikke blev omdannet til et lokalråd, blev det besluttet på sidste
generalforsamling, at vedtægterne i så fald skulle ændres tilbage til de oprindelige.
Der blev spurgt til hvorfor, det blev besluttet, ikke at danne et lokalråd. OG svarede, at bestyrelsen
havde vurderet, at det var bedre ud fra en række faktorer at bibeholde foreningen i sin nuværende
form.

Forsamlingen godkendte enstemmigt vedtægtsændringen.

Forslag 3:
Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter.
Begrundelse
Der er mange husstande, hvor både mand og kvinde er medlemmer, hvilket har givet
regnskabsmæssige udfordringer ved opkrævning og betaling af medlemskontingent, ligesom det
har været en ønske fra flere medlemmer.
Det vil derfor lette arbejdet for kassereren ved opkrævning af medlemskontingent, hvis der
oprettes medlemskab for husstande, ligesom ønsket fra flere medlemmer efterkommes.
§ 3, stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver, som har tilknytning til Skallebølle og omegn, og som støtter
foreningens formål.
NYT § 3, stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver, som har tilknytning til Skallebølle og omegn, og som støtter
foreningens formål.
Som medlemmer kan optages enhver husstand i Skallebølle og omegn, og som støtter
foreningens formål.
-----------§ 4, stk. 8
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent i kalenderåret for
den pågældende generalforsamling.
Stemmeret har kun medlemmer over 18 år.
NYT § 4, stk. 8
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent i kalenderåret for
den pågældende generalforsamling.
Et husstandsmedlemsskab er berettiget til 2 stemmer.
Stemmeret har kun medlemmer over 18 år.

ND uddybede forslaget.
Efter en god debat blev forslaget trukket tilbage. Og bestyrelsen vil evt. arbejde videre hermed.
Bestyrelsen blev til gengæld opfordret til at kigge på definitionen i samme § om, at optages kan
enhver i Skallebølle og omegn. Omegn skal overvejes at blive udspecificeret.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen lod det være op til generalforsamlingen, om kontingentet skulle fastholdes.
Der blev opfordret til, at medlemmerne også indmelder deres børn i foreningen.
Vedr. medlemskab og spørgsmål om husstandsmedlemsskab blev det foreslået, at forslaget
gennemarbejdes og sættes til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.
Forsamlingen besluttede enstemmigt at fastholde nuværende kontingent på kr. 20,- pr. medlem
pr. år.

6. Valg af formand, der vælges i ulige år
Otto Greve var på valg. Han var villig til genvalg.
OG blev enstemmigt genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1
Jesper Winther Jørgensen var på valg. Han var villig til genvalg.
Linda Holm var på valg. Hun var villig til genvalg.
Begge kandidater blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Brian Thomsen var på valg. Han var villig til genvalg.
Karsten Henningsen var på valg. Han ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Karin Thomsen som suppleant.
Forsamlingen valgte enstemmigt Brian Thomsen og Karin Thomsen.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Klaus Jensen var på valg som revisor. Han var villig til genvalg.
Susanne Egeskov-Jepsen var på valg som revisorsuppleant. Hun var villig til genvalg.
Begge kandidater blev genvalgt.

10. Eventuelt
Stor ros til bestyrelsen for deres arbejdsindsats.
Vedr. fondsansøgninger. Der blev givet en opfodring til at komme med ideer til fonde, der kan
søges. Aktivitetsudvalget skal gerne lave ansøgningen, men vil meget gerne kontaktes vedr.
relevante fonde, der kan søges.
Dirigenten BC takkede forsamlingen for god ro og orden og for bestyrelsens arbejdsindsats.

