Spætten på besøg i en lokal have

Sogneblad for beboere i Skamby - Ullerup - Rostrup - Bolmerod
- Bastrup - Brøndstrup - Torup - Glavendrup - Stensby

”Bladet” udkommer fire gange årligt i ca. 400 eksemplarer, og omdeles i Skambyområdet (postnr. 5485 Skamby). Udgiveren er Skamby & Omegns Borgerforening
i samarbejde med lokale foreninger og institutioner.
Al henvendelse vedr. indlæg og annoncer til ”Bladet”, bedes venligst ske til:
Bente R. Jakobsen, E-mail: brj@raakilde.net, tlf. 6485 1565.

”Deadline”

Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af Bladet” er:

1. Maj 2015

Layout og trykning af ”Bladet”

BRJ/Borgerforeningen.

Hvor er ”Bladet”?
Har du ikke modtaget ”Bladet”?
Der ligger ekstra eksemplarer hos Skamby El
El..
Alternativ: Kontakt Jonas Ibsen
Ibsen,, tlf. 61 78 44 44 / 35 14 11 32

Formand Jonas Ibsen

Tlf: 61 78 44 44 / 35 14 11 32
Mail: jonas@jiportal.dk

Næstformand Claus Jakobsen

Tlf: 64 85 15 65 / 72 13 27 05
Mail: jakobsen@raakilde.net

Kasserer Bo Sigersted

Tlf: 64 85 12 71 / 20 87 12 71
Mail: Bo.sigersted@post.tele.dk

Skamby & Omegns Borgerforening er på Facebook.
Følg Skamby på Facebook!

http://facebook.com/SkambyBorgerforening
- eller følg med på: www.skamby.dk
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Nyt fra Borgerforeningen
SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
Nyt fra Borgerforeningen
Kalenderen er for længst skiftet til 2015, og et nyt år er godt i gang.
I Skamby og Omegns Borgerforening er året startet, som det plejer, nemlig med en
generalforsamling i slutningen af januar. Generalforsamlingen lå sædvanen tro samtidig med en vigtig håndboldkamp, hvilket vi har besluttet, at vi vil prøve at undgå de kommende år, ved at
holde den tidligere på måneden.
Selve generalforsamlingen gik godt med både engagerede bestyrelsesmedlemmer og tilhørende. Hovedpunkterne fra generalforsamlingen var følgende:
Formandens beretning
Vi har i Skamby og Omegns Borgerforening arbejdet med - og gennemført rigtig mange aktiviteter i 2014,
den fulde beretning om disse kan læses på Skamby.dk.
Gennemgang af regnskab
Vi er kommet ud af 2014 med et rigtig flot resultat, dette skyldes en god Troldefest, hvor især sponsorcykelløbet gav et stort bidrag. Det gode resultat er vigtigt, idet pengene skal bruges til opstarten af Skamby Multihus.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der blev valgt en fuldtallig bestyrelse, som nu ser således ud:

Formand:
Kassér:
Best. medlem:
Best. medlem:
Best. medlem:
Suppl.:

Jonas Ibsen
Bo Sigersted
Jesper J. Jensen
Mette Aagaard
Sandie B. Nielsen
Jesper B. Nielsen

Næstformand:
Sekretær:
Best. medlem:
Best. medlem:
Suppl.:
Redaktør:

Claus R. Jakobsen
Gitte S. Jensen
Dina Dorin
Bernt Jørgensen
Mikkel R. Jakobsen
Bente R. Jakobsen

Vi siger velkommen til Mette og Mikkel, men også farvel samt stor tak til Karen Margrethe og Marianne for
deres arbejdet i bestyrelsen.
Med bestyrelsen på plads og suppleanter, der er klar til at deltage på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, ser vi frem mod et 2015 med masser af aktiviteter i vente.
Sociale arrangementer i Skamby og Omegn.
Det kommende år byder f.eks. på historisk byvandring (se annoncen her i bladet), Skt. Hans i Glavendruplunden, Troldefest, mv. Vi informerer selvfølgelig mere herom i de kommende blade.
Politisk aktivitet omkring de ting, vi ønsker ændret og/eller forbedret for Skamby og Omegns borgere.
F.eks. arbejder vi løbende med at forbedre eller bibeholde standarden på følgende områder, trafiksikkerhed,
kollektiv trafik, daginstitutioner, støtte til områdets aktiviteter, mv.
Arbejde og støtte til gavn for Skamby multihus.
Dette vil ske gennem aktiviteter både af social art men som samtidig har til formål at forbedre multihuset
eller indtjene kapital hertil. Dette kunne f.eks. være igennem fælles arbejdsdage, øl smagninger, foredrag
eller andre lignende aktiviteter.
Vi håber selvfølgelig, at du som borger i Skamby og Omegn, har lyst til at give en hånd med ved behov,
samt deltage i de aktiviteterne du finder interessante/relevante for dig og din familie.
Jonas Ibsen
Formand
Julemarked
Sidst i november blev der afholdt Julemarked i præstegården. Der var aktiviteter både udendørs - i form af
spejderarbejde samt salg af vildt, fuglehuse, træuroer mv., og indendørs med udstillinger og stande, hvor
man kunne købe spændende hjemmelavede ting og sager - både julerelaterede, men også ting som kan
bruges hele året. Tillige kunne man prøve zoneterapi. Der var arrangeret specielle børneaktiviteter. BK’s
Venner afholdt lotteri og gættekonkurrence til fordel for klubben. Præsten og menighedsrådet delte smagsprøver på altervin ud, og der var gættekonkurrence, hvor man skulle gætte julesalmer ud fra nogle få opgivne ord.
Skamby Antenneforening var også tilstede på markedet. Her kunne man bl.a. få svar på spørgsmål omkring
det nye fibernet. Sidst men ikke mindst, var der mulighed for at købe kaffe/te, kage, gløgg og æbleskiver,
samt øl og vand.
Der var rigtig mange besøgende dagen igennem. Så alt i alt en stor succes, som forventes gentaget fremover.
Bente R. Jakobsen
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Historisk byvandring og fællesspisning i Skamby
I samarbejde med Arne Overgård og Carl Martin Christensen arrangerer Skamby og Omegns Borgerforening historisk byvandring i Skamby. Kom og oplev en spændende fortælling omkring Skambys historie.
Efterfølgende er der fællesspisning, hvor Borgerforeningen sørger for en grillmenu.
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen
Jonas Ibsen

kamby og megns orgerforening
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SUPERBRUGSEN SØNDERSØ
Åbningstider:
Alle ugens dage
kl. 8.00 - 0.00
Bageren åbner
alle dage kl. 6.00

Din lokale madbutik
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Skamby Multihus
Bestyrelsen havde i november og december virkelig ”lektier for”, der skulle gentænkes, om der på
baggrund af den kommunale driftsstøtte, som blev os tildel i budget 2015 og fremad (20.000 kr. pr.
år), kunne laves en realistisk og driftssikker økonomiramme for et Multihus i Skamby.
Den korte version af resultatet er: At det har vi formået. Vi har skruet et budget sammen, som både
er holdbart og meget realistisk. Selvfølgelig under visse forudsætninger, hvoraf den væsentligste er,
at Skamby Menighedsråd ”flytter ind”, det har hele tiden været den lokale hjørnesten i projektet.
På baggrund af at Nordfyns Kommune ikke efterkom vores oprindelige ønske omkring driftstilskud
(120.000 kr. pr. år), var det helt naturligt at Menighedsrådet, i lighed med Kommunens Økonomiudvalg, ville se et revideret driftsbudget for at vurderer sikkerhed og realisme i projektet, forinden man
investerede i at indrette lokaler mv.
Menighedsrådet har på sit møde i januar besluttet, at man er ”med”, så herefter mangler Skamby
Multihus reelt kun en godkendelse af det nye driftsbudget i Økonomiudvalget, så er vi faktisk i gang.
Menighedsrådet skal ligeledes have en endelig godkendelse af deres flytning til Skamby Multihus og
beløbsramme til indretning, denne godkendelse skal gives af Provstiudvalget.
Så reelt er vi ved at være tæt på, at vi kan komme med meddelelsen: Skamby Multihus er en realitet.
Forudsat de to nævnte instanser nikker til det, som ligger foran dem og ikke lægger nye ”bump” på
vores vej.
Aktiviteten på de ”indre linjer” har været stor, mange ting har skullet drøftes, afstemmes, afprøves
osv. I en sådan periode kan det, hos den enkelte borger i sognet, godt virke som om processen måske er gået i stå og projektet måske droppet osv. Som det fremgår af ovenstående, er intet af dette
(heldigvis!) tilfældet, tværtimod. Vi har blot som bestyrelse ikke nemt ved at informerer i sådan en
periode, hvor vi ofte har siddet med flere spørgsmål end svar – nu håber og tror vi på, at det i forhold
til Skamby Multihus ”lysner i øst”.
Så forventelig/forhåbentlig bliver foråret/forsommeren 2015 tidspunktet, hvor sognet i samlet flok
kan genåbne skolebygningerne.
Jeg har tidligere omtalt Skamby Lakridspakker Laug af 2014, en række personer der
i eftersommeren/efteråret 2014 pakkede lakridsjulekalendere og hentede over
40.000 kr. hjem til projektet Skamby Multihus. Til trods for at de 34 personer, som
p.t. udgør lauget, har arbejdet på samme opgave, har alle ikke nået at møde hinanden ”på jobbet”. Så dels pga. det, men også for at dyrke det gode sammenhold og
de nye sociale kontakter, denne opgave har givet som sidegevinst og sluttelig for at
sige tak for opbakningen, holdt Skamby Lakridspakker Laug fest d. 17. januar. Det
blev en rigtig hyggelig fest, med god mad, megen snak og en kanon stemning – tak
for jeres medvirken også til festen!

På vegne af Skamby Multihus
Bernt Jørgensen

Drillenissekonkurrencen:
Vinderen af drillenissekonkurrencen i december-udgaven af BLADET blev:


Fie Fonnesgaard, Bredgade 108, Skamby

Hun fandt alle bogstaverne, og satte dem samme til ”Marcipangris”.
Gevinsten: Gavekort til Matas.
Tillykke til Fie!
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Det første andelsmejeri i verden blev startet i Danmark ved Varde i 1862Hjedding andelsmejeri.
Hovedprincipperne i andelstanken var, at man skulle være andelshaver for
at kunne levere mælk til mejeriet, at man pr. kontrakt forpligtede sig til
levering samt, at man lod sin mælk underkaste løbende kontrol, og overskuddet blev delt i forhold til leveret mælkemængde. I princippet havde
hver andelshaver - én stemme på den årlige generalforsamling, uanset
antal øer og mælkelevering.
Ved at gå sammen kunne man rationalisere mejeridriften og i fællesskab få
råd til at købe moderne produktionsudstyr og ansætte fagfolk. Det betød,
at man kunne levere produkter af bedre kvalitet og dermed få højere priser Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882,
for sine varer. Det krævede nye kompetencer, og landets første teoretiske som Danmarks første andelsmejeri.
uddannelse for mejerister blev derfor oprettet på Ladelund Landbrugsskole
i 1887.
Der poppede andelsmejerier op i de fleste landsogne, i gennembrudsfasen var det især gårdmændene, som sluttede op om andelsbevægesen. Efterhånden indmeldte husmændene sig også. I 1894 var der i alt 907 andelsmejerier, i 1909 var tallet oppe på 1163 og i 1930 var vi oppe på 1400 andelsmejerier her i Danmark.
Var kvaliteten nu god nok?
Der var modstand mod mejerierne og frygt for kvalitet, holdbarhed og smittefare. Der var også bekymring for,
hvordan man undgik snyd med den afleverede mælk, for eksempel ved at landmændene fortyndede mælken
med vand. Man var desuden usikker på, hvordan man sikrede en fair afregning for mælk af forskellig kvalitet.
Det førte til en række forsøg, som beviste kvaliteten og holdbarheden af de centrifugerede produkter. Man fandt
også frem til, at pasteurisering forøgede holdbarheden og nedsatte smittefaren, så skummetmælken der gik tilbage til landmændenes dyr som foder ikke indeholdt smitte fra andre besætninger. Fra 1898 skulle al returmælk
til dyr pasteuriseres, mens mælk til mennesker først skulle pasteuriseres fra 1940'erne.
Bønderne og mejeribruget
I stigende omfang blev det enkelte landbrugs indtægt hentet hjem gennem husdyrene. En vis periode spillede
eksporten af levende kvæg en ret betydelig rolle, men det blev mælkeproduktionen og mejeribruget, der som
omlægningen af landbruget skred frem, fik en central rolle. Før mejeriernes tid var det således, at herregårdene
ikke solgte mælken, men selv havde mejeri, ligesom de helt små brug med en eller to køer næppe heller afhændede deres mælk.
Fællesmejerierne på Fyn
Gennembruddet for Andelsmejerierne kom tidligt på Fyn. Midt i 1890’erne var der mange mejerier, og her toppede Nordfyn med næsten 88 pct. af de nordfynske malkekos besætninger, hvoraf Skam Herred tegnede sig for 80
pct.
(Uddrag fra bogen ”De første mejerier på Fyn”. Udarbejdet af Claus Bjørn).
I 1888 blev Skamby andelsmejeri oprettet, senere kom Bolmerod mejeri til. Bolmerod mejeri blev lagt under
Skamby andelsmejeri på et tidspunkt, og fik navnet andelsmejeriet ”Centrum”.
I 1963 blev andelsmejeriet ”Centrum” lagt sammen med Søndersø andelsmejeri. Dette samarbejde varede kun
til 1967, hvor Søndersø andelsmejeri blev nedlagt.

(Nedenstående er uddrag af bøgerne: Danske Mejerier Bind 2 – første og anden del. (ILL. HAANDBOG FOR MEJERIBRUGET I DANMARK (trykt i 1916))

Facts om Bolmerod Andelsmejeri
Mejeriet oprettedes i 1892. Ombygget i 1908. – Firkantet 19 m høj Skorsten. – 16 m dyb Brønd. – Ishuset rummer 220 m3 Is.
Beboelsen i Mejeribygningen rummer 9 værelser, heraf 2 for Personalet.
De 2 Medarbejdere (Mejerske) lønnes med 1.000 kr. – Der 70 leverandører med i alt 550 køer.
”Sinus”, Bismer & Balance. – Forvarmer, Pasteurer & Ringkøler fra Kolding. – 2 Alfa Laval
Centrifuge. – ”Victoria” Kærneælteren. – Kedel og Maskine fra H. Rasmussen & Co. –
Elektricitet – Kul. Kloakvandet udnyttes til
Overrisling.
Formand siden Mejeriets oprettelse: Gaardejer Jacob Jensen, Rostrup, Jullerup.
Bestyrer: Julius Sørensen, født 25. December 1871. Har 8 Aars Uddannelser paa Mejerier, dels i Jylland og dels
paa Fyen. Bestyrer fra 1. Maj 1895 til 1. Maj 1897 paa Jullerup og paa Bolmerod siden da.
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Facts om Skamby Andelsmejeri
Mejeriet oprettedes i 1888. Ombygget i 1912 (Arkitekt Christensen,
Særslev, og Direktør Winkler). – Rund 20 m høj Skorsten. – 15 m
dyb Brønd. – Ishuset rummer 600 m3 Is.
Beboelsen i Mejeribygningen rummer 7 værelser, heraf 3 for Personalet. De 3 Medarbejdere (Mejerske) lønnes med 1.200 kr. – Der 90
leverandører med i alt 730 køer.
”Sinus”, Bismer & Balance. – Forvarmer, Pasteur & Ringkøler fra
Kolding. – 1 Titan og 1 B&W Centrifuge. – Kærneælteren ”Hamlet
III”. – Kedel og Maskine fra H. Rasmussen & Co. – Flødesyrningsbassin – Elektricitet – Kul.

Formand: Gaardejer Chr. Hansen, Ullerup, Skamby, siden 1907.
Tidligere Formænd: J. Larsen 1889-90, Gaardejer Anders Knudsen til 1891, Gaardejer
P. Olsen til 1892, Gaardejer J. Jensen til 1893, Gaardejer L. Chr. Jensen til 1897,
Gaardejer J. Jensen til 1901 og Gaardejer Jørgen Andersen til 1907.
Bestyrer: P. Chr. Pedersen*, født 22. Marts 1879. Elev paa Dalum Mælkeriskole 1903,
bestyrer paa Næsbyhovedbroby 1903-08, og siden August 1908 Bestyrer på Skamby.
*(oldefar til mekaniker Niels Erik Andersen – Skamby Autoværksted)

Skamby 1920-30. Mælkekusk Chr. Hansen er klar til sin
mælketur. Hesten er spændt for mælkevognen.

Billedet herover er fra 1909, hvor man kan se mælkekuskene ud for Skamby mejeri. Mælkekørslen
blev udliciteret en gang om år. Det gav en god supplerende indtægt til bonden, men der fulgte hårdt
arbejde med.
I 1960érne begyndte nedlæggelsen af landmejerierne igen, da
tiden krævede
større enheder.
De fleste af mejerierne nåede at
eksistere i ca. 75
år.

Skamby Mejeri 1939

Skamby Mejeri 2014

Bolmerod mejeri 1939

Bolmerod mejeri 2014

(Oplysningerne er taget
fra artikel i Årsskrift 1994
(v/Grethe Jensen) og
billederne er lånt fra
lokalhistorisk arkiv i Søndersø).

Dina
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Thorup og Omegns Vandværk
Ordinær generalforsamling afholdes:

Onsdag d. 25. marts 2015
kl. 19.00
på Torupvej 28
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle vandprøver overholder gældende kvalitetskrav.

H e r k u n ne b l i ve p l a d s t i l
d i n a n n o nc e !
K o n t a kt B o S i ge rs t e d
tlf.2087 1271
ell.6485 1271
o g r e s er v ér p l a d se n .

Formand: Jonas Ibsen

6178 4444 / 3514 1132 /
jonas@jiportal.dk

Formand: Erling Sørensen
Klubbens hjemmeside:

formand@skambycykelklub.dk
www.skambycykelklub.dk

Formand: Aase Pliniussen
Foreningens hjemmeside

2058 7241 / aaplin@live.dk
http://www.skovdalen-if.dk/

Formand: Gert Knudsen

2515 3919 / ringemarken@smilemail.dk

Formand: John Kristensen

6485 1960 / fkr@skamby.dk

Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:

Energi Fyn/Waoo support samt
ved fejl på TV-signal / Internet
kontakt Waoo

6485 1460 / ti@mail.dk
skambyantenneforening@gmail.com

https://www.facebook.com/skamby.antenneforening

Waoo Teknisk Support: Tlf. 7013 1900
Email: waoo@energifyn.dk
Hjemmeside: http://www.energifyn.dk/
energifyn/fibernet
Åbningstider:
Man.-tors.: 16.00-21.00. / Fre.: 15.30-21.00
Lør., søn. og helligdage: 10.00-16.00

Formand: Robin Birch

6019 2823 / www.skambyvandværk.dk
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Skamby Antenneforening
Nyt fra Antenneforeningen

Efter etableringen af fibernettet og frem til Nytår, havde alle foreningens medlemmer adgang til det fulde programudbud og fri internetforbindelse. Straks efter kl. 24.00 Nytårs nat
begyndte Waoo/Energi Fyn at programmerer det enkelte medlems TV-pakkevalg og internetforbindelse. Denne proces fik desværre et meget turbulent forløb, hvor medlemmerne
oplevede alt fra næsten ingen problemer, over til at være uden TV (og Internet) i 4-6 timer, og til at ens fiberboks viste sig at blive defekt i forbindelse med programmeringen.
Et sådant forløb er Skamby Antenneforening ikke stolte af, og Energi Fyn/Waoo langt mindre. – Vi beklager meget de problemer, som medlemmerne fik i den forbindelse.
Fejl og problemer gør heldigvis også, at man revurderer sine procedurer, Energi Fyn har lært, at man fremover
aldrig sætter en sådan programmering i gang på fri- eller helligdage.
For at yde den bedst mulige service og hjælp til foreningens medlemmer, tilbyder vi nu i foreningsregi assistance
til TV kanalsøgninger, som måtte volde problemer.
Hjælp til søgning efter TV kanaler mv.:
Jørgen Hansen
tlf. 27 31 89 55
Nicolaj Fonnesgaard
tlf. 61 62 93 23

TV-pakke skift

Der kan foretages pakkeskift halvårligt, så skiftet følger det faste opkrævningsmønster.
Vil man skifte til en anden TV-pakke, skal dette altid meddeles skriftlig ved at udfylde en blanket, som kan
afhentes eller bestilles ved antenneforeningens kontaktpersoner, og derefter afleveres tilbage i udfyldt stand til
foreningens kasserer.
Når ønsket om ændring er registreret, modtager man en bekræftelse på mail eller telefon.
Ønske om pakkeskift til 2. halvår 2015, start den 01/07-2015, skal være kasseren i hænde senest d.
31. maj 2015.
Ønske om pakkeskift til 1. Halvår 2016, start 01/01-2016, skal være kasseren i hænde senest d. 30.
november 2015
Priser 2015
Grundpakke:
840 kr. Halvårlig (1680 kr. pr år)
Mellempakken: 2010 kr. Halvårlig (4020 kr. pr år)
Fuldpakken:
2820 kr. Halvårlig (5640 kr. pr år)
Indhold i TV-pakker kan altid ses på internettet: http://www.waoo.dk/forening/tv/tv-pakker
Bestyrelse for antenneforeningen + kontakt information
Torben Iversen (formand)
Bernt Jørgensen (Kasserer)
Mariann Ravn (Sekretær)
Jørgen Hansen (Bestyrelsesmedlem)
Nicolaj Fonnesgaard (Bestyrelsesmedlem)

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

64
64
26
27
61

85
85
40
31
62

14
15
92
89
93

60
36
00
55
23

Foreningens e-mail: skambyantenneforening@gmail.com
https://www.facebook.com/skamby.antenneforening
Energi Fyn/Waoo support & ved fejl på TV / Internet tlf. 70 13 19 00
Torben Iversen
Formand

Skamby Antenneforening
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 18-03-2015 kl. 19:00
i Skamby Boldklubs klubhus, Bredgade 64
Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være Formanden i hænde senest den
10-03-2015

Bestyrelsen
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SPORTEN
Nyt fra Boldklubben
Nyt fra formanden
Siden sidst har vi haft fodboldafslutning, det gik rigtig godt, og det var hyggeligt. Ved fodboldafslutning er der også kåring af årets Skambyer, og i år blev det Anita Hansen for sine mange år i
ungdomsudvalget. Der blev tillige kåret en årets træner, og det blev Claes Jakobsen. Så blev der kåret en HerreSenior spiller, som er Christoffer Hansen, og for Damerne blev det Line Christiansen.
Boldklubben har også fået en hjertestarter, som hænger ud mod Bredgade. Mere om den senere i Bladet.
Den 11. januar havde vi Skamby Cup i Søndersø hallen. Den kørte fra kl. 9.00 om morgenen til kl. 22.00 aften.
En lang og hyggelig dag med masser af god fodbold. En stor tak til dem som stod for det.
Vi har været på Vestfyns Bryggeriet og haft en arbejdsdag dér. Vi var 16 stykker af sted, og det gik fornuftigt,
uden alt for mange væltede paller. (Andreas)
Generalforsamling havde vi d. 3. februar. Der er 4 fra bestyrelsen, som stopper, og det er Tom Yndgaard, Andreas Bruus, Henning Hansen og Gert Knudsen.
Her til sidst vil jeg sige, at der er nogen, der tror, at det er Jyllandsringen, at vi har liggende i Skamby. Det er
noget skidt, at der er nogen, der kører på banerne. DET KAN JEG OG ANDRE FODBOLDSPILLERE I KLUBBEN IKKE ACCEPTERE.
OG SÅ ER DEN GAL MED HUNDELORTE IGEN! I MÅ SNART ACCEPTERE, AT DET ER EN FODBOLDKLUB
OG IKKE EN HUNDESKOV. Der må da være nogle hundeejere, der kan få lavet en hundeskov et eller andet
sted i Skamby, bare ikke på banerne. Det kan jeg som formand for klubben ikke tilbyde mine medlemmer. Alt
det lort der.
Generalforsamling

Der har d. 3. feb. været afholdt generalforsamling i Skamby Boldklub. Der kom 3 nye i bestyrelsen. Det er Michael Nørregaard, Anita Hansen og Claes Jakobsen. Vi er dog nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da vi desværre fortsat mangler at få udfyldt pladsen som formand, samt mangler 2 medlemmer til ungdomsudvalget.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 24. feb. kl. 18.30. (Annonceret i Ugeavisen Nordfyn).
Den nye bestyrelse vil blive annonceret i juni-udgaven af Bladet.

Gert Knudsen
Formand
U8 Skamby BK
Indendørs sæsonen er nu ved at være nået enden. Det har været en sæson, hvor man tydeligt har kunnet se
udvikling ved de små spillere, og en af grundene til dette er, at der er kommet et par nye ansigter på holdet,
hvilket jo altid er en fornøjelse. Med flere på holdet, er det gjort muligt at træne nogle flere forskellige øvelser,
hvilket igen har gjort det sjovere samt mere lærerigt, at komme til træningerne. Så nu skal vi i gang med at forberede os på udendørs sæsonen, hvor der kommer en ny udfordring i form af, at drengene nu skal til at spille
U8.
Claes Jakobsen
Træner U8
U9 drenge C og U11 drenge B
I indendørs sæsonen valgte vi at lave et U9 hold og et U11 hold.
U9 drengene har været i god udvikling til træning, og det har også afspejlet sig positivt, når drengene har været
til stævner, drengene har nemlig vundet 3 ud af 4 stævner og fået en 2 plads.
U11 drengene startede desværre ud med et par stævner uden gode resultater, men de sidste 2 stævner er endt
med to 2. pladser, så alt i alt en positiv indendørs sæson for begge hold.
Begge hold mangler et stævne hver i skrivende stund.
Mathias Thomsen og Thomas Christensen
Trænerne U9 og U11

Hjertestarter

Livreddende hjælp lige om hjørnet
I juni sidste år fik Boldklubben en meddelelse fra Trygfonden om, at der ville
blive tildelt en hjertestarter. I december fik klubben så hjertestarteren efter
afholdelse af et hjertestarterkursus. Kurset var for 12 personer, og bestod af
en blanding af folk fra Boldklubben samt fra Skamby og omegn. Det var et
vellykket og lærerigt arrangement, der var en kombination af både teori og
praktisk udførelse. Hjertestarterkurset blev afholdt af SafetyGroup i klubhuset. Hjertestarteren hænger på klubhuset til stor lettelse for hele Skamby.
Skamby Boldklub og resten af byen er rigtig glade for hjertestarteren - selvom
den selvfølgelig ikke håbes at komme brug.
Til slut skal der nævnes, at det ville være dejligt og især behjælpeligt, hvis
forbipasserende folk til daglig vil tjekke om, der er lys i hjertestarterboksen *.
Emil Knudsen
Kasserer Skamby BK
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* Her indenfor i øverste venstre

hjørne af boksen sidder det lys,
som man skal tjekke. Det er et
skarpt lys, så det er nemt at se.

Hjertestarteren — hænger på klubhuset ud mod Bredgade.

Skamby Boldklubs Venner
Nyt fra Skamby BK’s Venner
Den 27. udgave af Skamby Cup startede ud med 17 firmahold fordelt i tre puljer, og to hold videre til finalerunden pr. pulje. Efter spændende semifinalekampe, var det så Din Tøjmand, der tog
3. pladsen med 3-1 over Tømrerfirma Madsen, mens Roberts var suveræn i finalen
med hele 5-0 over Carlsberg Event.
Et solouheld i én af firmakampene, betød en slem lårskade til en spiller fra Værkstedet Udsigten, og en ambulance måtte tilkaldes for at få spilleren bragt i de rette hænder samt til den rette behandling.
Dog var det ikke så alarmerende som året før ved Skamby Cup, hvor det var et hjertestop hos en spiller, der midlertidigt afbrød Cuppen. Hallens hjertestarter reddede
dengang spillerens liv, og den oplevelse gjorde, at Skamby Boldklub nu via Trygfonden selv har fået en hjertestarter opsat på klubhusets ydervæg for hurtig indsats i en
nødsituation.
At hjertestarteren i fjor gavnede, er ganske vist, for den uheldige og dog heldige spiller fra i fjor var tilbage i Søndersøhallen, nu som tilskuer for at se tidligere holdkammerater og samtidig give Skamby Cuppen en gave for hjælpen med hjertestarteren i fjor, og
tusind tak for det Poul.

Vinderne af Firmarækken

I Herrerækken var det nærmest helt internationalt i finalen,
som bestod af fire hold. Shell havde tanket godt op med
brændstof og vandt alle tre kampe i finalen, mens PPL Allstars blev nr. to foran Ålesund og med Marseille på 4. pladsen.

Vinderne af Herrerækken

Derefter var vi fremme ved Kommunemesterskaberne, hvor Vindere af Nordfynsmesterskabet
Herrerne lagde ud. KRFK rendte med titlen efter 10 point i fire kampe foran Skamby,
der fik 7 point. Det indbyrdes opgør endte 3-3, men da havde Skamby allerede tabt til
Klinte, og det afgjorde Herrerækken. Klinte og Søndersø delte 3. pladsen, mens Otterup blev nr. 5.
I Oldboys-rækken var der kanonopgør med høj intensitet mellem Otterup og Morud - både
i den indledende pulje og i den afsluttende finalekamp. Begge hold opnåede 10 point efter
2-2 i allerførste kamp, mens Morud tog omkampen med 3-1 og dermed titlen. Det var jo
spillere med mange kampe i den nordfynske muld og på divisionsplan, vi her kunne nyde i
en rigtig gyserfinale, såsom Jakob Dons, Steen Nedergaard, Allan Hansen, Allan Thomsen,
Søren Eriksen, Claus Poulsen, som alle har teknikken til at begå sig, selv om de alle er en
smule over de 30 år!

Sluttelig var det Damerne, der skulle have afgjort den nordfynske
dyst. To Skamby- og to Otteruphold skulle forsøge at udkonkurrere Søndersø, men de blåblusede var for stærke og tog titlen med 10 point foran Otterup 2,
der opnåede 9 point efter at Søndersø havde vundet det indbyrdes opgør med 2-1.
Vindere i Oldboysrækken

Alt i alt en god Skamby Cup med masser af minderige kampe, sjove scoringer, fæle målmandskiks, alt hvad der kan more og imponere de mange tilskuere, som f.eks. når Jeppe
Knudsen misbruger en firdobbelt chance! Sparker på stolpe, sparker på overligger, header
på overligger og slutter med at heade lige over mål, alt sammen inden for måske tre sekunder, hvorefter det så lykkedes at score med et rigtigt kludemål 15 sekunder efter.

Vinderne i Damerækken

Tak for i år til alle hold, alle hjælpere og alle sponsorer og på forhåbentligt gensyn i 2016.
Skamby Cuppen
Ved julemarkedet i Skamby Præstegård havde Skamby
Boldklub konkurrence om at gætte antallet af 10-ører i en
bowle. Der var 888 stk. 10-ører i bowlen og vinderen var:
Poul Arne Pedersen med et bud på 900 stk.
Formand SB Venner
Flemming Kristensen

Vindere:
Gavekort:
Karsten Holst
3.500,00 kr. til Skamby EL
Thomas Hansen
1.500,00 kr. til Skamby EL
Michael Caspersen 1.000,00 kr. til Skamby EL
Karl Hedegaard
800,00 kr. til Bygma Otterup
Mette Aagaard
500,00 kr. til Bygma Otterup
Martin Visti
500,00 kr. til Din Tøjmand
Eskild Kristensen
400,00 kr. til Intersport
John Kristensen
340,00 kr. til FKR-Massage
Helle Pedersen
300,00 kr. til Skamby EL
John Rother
300,00 kr. til Bygma Otterup
Gert Knudsen
200,00 kr. til Din Tøjmand
Claes Jakobsen
200,00 kr. til Bygma Otterup
Jan Marvø
200,00 kr. til Intersport
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Bankospil i klubhuset
Traditionen tro har mandag aften i vinterhalvåret været fyldt med bankospil i
klubhuset, hvor omkring 90 bankogæster hver mandag har fundet vej til Bredgade 64 for at vinde en varepose fra REMA 1000 eller måske en kylling fra Allégården i Melby. Måske har man vundet and og rødvin eller en kødpakke fra SuperBrugsen. Nogle har måske lige snuppet en snaps eller en rødvin i amerikansk
lotteri, og så er der jo også puljebanko, hvor en heldig deltager hver uge går
hjem med 7-800 kr.
Før jul var der især spænding om præmien i Super9, som hastigt nærmede sig
de 2.000 kr., og det var jo ikke den værste julegave at få med hjem et par uger
før jul.
En anden gæst blev også temmelig glad i julemåneden, da et købt tombolalod
viste sig at indeholde en gevinst på hele 1.500 kr. Og det er jo ikke så ringe
endda!
Snart er bankospil slut og vi runder denne sæson af mandag den 16. marts, inden fodboldspillerne igen kommer og indtager lokalerne, og så holder vi pause
med banko indtil oktober igen. Tak til de nævnte leverandører, som sammen
med Albani på skift har skænket vores to ekstranumre.
Tak til alle bankospillere og hjælpere, som har været på plads, når vi har haft
afbud i Vennernes faste stab.

Valborg får den sidste lokale sladder, inden
Flemming begynder at råbe tal op og stilheden Lone, Bjarne, Inger, Per Preben og Lis drøfter de sidste
sænker sig over klubhuset et par minutter, inden rygter, inden spillet skal i gang. En æske chokolade er
der lyder et ”Banko”.
allerede i hus på bordet.

Poul ”Tatol” Rasmussen er ved at kigge
på de sidste nye aktiekurser, eller er det
måske aftenens gevinstliste, der lige
skal undersøges nærmere, mens Bente
og Valborg flankerer til mulige tips til
spillet.
Bagest er Henrik vist ved at bestille en
pilsner, mens farmand Johannes har
fundet den faste plads i hjørnet.

En øl under spillet, så kan man jo
sagtens klare at spille på 18 kort, som
Per Preben her har gjort klar til.
Øvelse gør mester, som man siger.

Vennernes generalforsamling 3. februar 2015 — Formandens beretning for året 2014
Vennernes år 2014 startede med bankospillene tilbage i januar. Efter et fantastisk 2013 med bankopladerne
blev det noget mere hverdag igen i det forløbne år. Efter 105 i snit forrige efterår, var vi kun omkring 90 i snit
sidste efterår, så det kostede mange kroner på bundlinjen, selv om der stadig blev gode penge til børnenes
mange aktiviteter. Tak til de mange bankospillere og ikke mindst hjælperne Inger og Eskild Kristensen samt Helle Pedersen, som troligt stiller op hver mandag for at hjælpe Vennerne.
Vores borde og stoleudlejning har Henning Fokus, Bjarne Pedersen og undertegnede stået for. Det har givet os
en pæn indtægt årene igennem, selvom udlejningen er til en meget billig penge. Vi fik i årets løb suppleret med
ca. 120 træstole med betræk, som blev erhvervet efter en lille udflugt med trailer til det nordjyske, hvor stolene
blev købt i en lille by ved Limfjorden.
På udlejningssiden har vi også vores slushiceudlejning, som også er en fin lille biindtægt, selv om den kun er
udlejet få gange, men så er den til gengæld gratis til brug for Troldefesten hver sommer, så hvad der er sparet,
er som bekendt tjent! Efter nu 10 år på bagen, er vores investering tjent fint ind igen.
Flere el-penge til boldklubben. Skamby BK’s Venners aftale om el-levering med EnergiFyn kastede nemlig igen
gode penge af sig i form af små 5.000 kr. for de ca. 60 personer, som har tilmeldt sig via Vennerne, eller som
selv har klikket sig på Fynsk SupportEl og valgt Skamby BK’s Venner som aftager af sponsoratet.
Det er ganske simpelt, for alle borgere kan med et snuptag blive sponsor til Skamby BK via folks egne elaftaler.
Aftalen er fantastisk, for EnergiFyn betaler Skamby BK’s Vennerne pr. brugt KWT.
Du kan stadig blive medlem og støtte vores arbejde.
Troldefesten er Vennerne ikke økonomisk involveret i omkring bogholderiet, men kun med arbejdskraft, og bl.a.
Henning Fokus og undertegnede var med i styregruppen, andre gav hånd med ved arrangementerne.
Fodboldture blev der i 2014 brugt gode penge på til en fodboldweekend til Kerteminde Cup, en bowlingtur til de
unge mennesker, som afslutning på sæsonen, mens der også var afsat penge til en tur for U19, men opbakningen var ikke stor nok blandt spillerne til en udenlandstur, så den plan blev lagt i kommoden igen.
Kasserejobbet i Skamby BK’s Venner har i mange år været lagt i gode hænder hos Kirsten Hedegård og efter
omkring 33 år som kasserer i først boldklubben, og dernæst Vennerne har vores pengekvinde valgt at gå på
pension fra kassér-jobbet, så en ny skulle findes på den netop overståede generalforsamling. Tusind tak for din
indsats, Kirsten, du har altid udført jobbet med stor omhu og disciplin.
Også stor tak til Jenny Drue for dine år i Vennernes bestyrelse, hvor du styrede stoleudlejning med bravour
sammen med Bjarne, ligesom du også var klar, når bankospillene kaldte i vintersæsonen.
Endelig fik klubben den hjertestarter, som vi snakkede om at købe allerede for et år siden. Nu blev den dog i
stedet skænket af Trygfonden, men det er vi jo heller ikke utilfreds med, for nu hænger den på vores ydremur.
Til slut vil jeg opfordre alle i byen til at bakke op om klubbens aktiviteter, for vi har brug for alle kræfter, når et
budget omkring den halve million skal gå op i en højere enhed. Vi forsøger at tjene penge på banko, udlejning,
arbejde på Bryggeriet Vestfyn, arbejde på Kræmmermarked, salg af julekalendere, salg af målaktier. Går du
med en lyst til at hjælpe, så giv os besked, hvis du f.eks. vil købe en målaktie eller give en hånd med, når vi en
søndag formiddag f.eks. har været på Bryggeriet Vestfyn for at pakke over 20.000 flasker. Måske vil du hjælpe
med oprydning ved Troldefesten, måske vil du give et nap med at cykle penge ind i sponsorløbet, eller være
med til at arrangere det.
Det frivillige arbejde er slet ikke så slemt som rygtet, der er faktisk hyggetimer i overskud og masser af glade
folk.
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Skambys Venners nye bestyrelse valgt på generalforsamlingen:
John Kristensen, tlf. 6485 1960, blev ny formand. Ny kasserer er Flemming Kristensen, mobil 4297 9648, mens
Ulrik Jørgensen og Allan Kristensen er nye i Vennerne sammen med de forsat siddende Bjarne Pedersen og Henning Jensen.
Flemming Kristensen
Formand Skamby BK’s Venner

Er kroppen i ”ravage”?
- så bestil tid til Flemmings massage.
Jeg kan også
besøge dig
med min
mobile briks
FKR-massage
v/Fl. Kristensen
Bokærsvej 17
5485 Skamby
Tlf.: 64 85 19 99
42 97 96 48
fkr@skamby.dk
www.fkr-massage.dk

FKR-massage:
Øreakupunktur
Elektroterapi
Massage
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Skamby Cykelklub
Nyt fra cykelklubben
Vi er i dag 63 medlemmer i Skamby Cykelklub. Medlemstallet bliver ved med at stige, så
det er glædeligt. Sidste år ved generalforsamlingen i februar var vi 55 medlemmer. Til
sæsonstart i marts 2014, var der 9 ryttere, som ikke betalte kontingent og meldte sig
ud af klubben (manglende tid), så vi var 46 medlemmer ved start i marts 2014. Men i
løbet af sæsonen kom der 17 nye ryttere til (flot), så vi i dag er 63 medlemmer i Skamby Cykelklub.
Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling
d. 7. feb. kl. 10.00 i Skamby Boldklub’s lokaler. Der var 24 medlemmer til generalforsamlingen. Poul
Erik Christensen blev valgt til dirigent.
Erik Kjeldsen fremlagde formandsberetningen for formanden - som
Claus Levin fremikke kunne deltage. Alle var enige
lægger punkt på ryttermødet
Generalforsamlingen om at beretningen var fyldig og
grundig. Der var klapsalver til formanden.
Kasserer Erik Kjeldsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet så godt ud og blev godkendt.
Valg af formand:

Erling Sørensen blev genvalgt til formand.

Valg af kasserer:

Erik Kjeldsen stoppede som kasserer/i bestyrelsen.
Claus Levin blev valgt ind i bestyrelsen (ny kasserer)

Valg af 3 personer
til bestyrelsen:

Gitte Larsen - blev genvalgt
Stig Hansen - ikke på valg
Steen Hansen - ikke på valg

Valg af suppleant
til bestyrelsen:

Poul Arne Pedersen - ny suppleant.

Claus Levin holdt en tale for den afgående kasserer Erik Kjeldsen. Erik var
med til at starte/grundlægge Skamby Cykelklub. Erik Kjeldsen har været en
stor drivkraft i Skamby Cykelklub og gjort et kæmpe stykke arbejde for at få
cykelklubben til at blive til det, den er i dag. Erik modtog en gaveæske med
vin, som tak for sin indsats i cykelklubben.

Den afgående
kasserer Erik Kjeldsen

Træning
Træningsstart er fra dags dato flyttet hen til P-pladserne ved Skamby Skoles indkørsel. Der har i løbet af
2014 været klager over, at når der var mange ryttere til start ved en træning, fyldte vi hele vejen. Så vi håber hermed, at vi ikke kommer til at genere nogen fremover.
Der er træningsstart søndag d. 1. marts kl. 10.00 fra P-Pladserne ved Skamby Skoles indkørsel.
Efter træning er der suppe til medlemmerne i Skamby Boldklubs lokaler, så de kan få varmen igen.
Nye mail-adresser
Formand har fået ny mail adresse:
formand@skambycykelklub.dk
Kasserer har fået ny mail adresse:
kasserer@skambycykelklub.dk
Hjemmesiden
Er man interesseret i at vide mere om klubben,
kan man gå ind på vores hjemmeside, som er
www.skambycykelklub.dk, her kan du finde alt
med sæsonstart – træningstider – cykelture for
klubmedlemmerne – bliv medlem – det nye cykeltøj - mm.
Erling Sørensen
Formand—Skamby Cykelklub

Er du interesseret, så ring til Henning ”Fokus” Jensen tlf. 5093 3627 eller til
Flemming Kristensen på tlf. 4297 9648, på hverdage mellem kl. 18.00 - 20.00
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, marts 2015:
Nu er gymnastiksæsonen næsten overstået, desværre blev det kun til 3 børnehold: puslinge, spring
1 og spring 2. De vil som sædvanlig gerne vise, hvad de har lavet i løbet af vinteren.
Det gør de ved gymnastikopvisningen lørdag den 21.marts kl.10.00 på Nordvestskolen i Otterup.
Vi forventer også, at et hold fra Søndersø vil vise deres kunnen.
Vi opfordre alle til at møde op, kom og se med og få en god oplevelse.
Efter opvisningen er der mulighed for at købe en let frokost til en rimelig pris.
Alle er velkomne!
Alle hold havde en god juleafslutning, børnene med leg i musiklokalet og godteposer. De mindste fik
også pølsehorn og saftevand.
Voksenmotion sluttede af med en terning-leg, hvor de skulle lave øvelser efter, hvad øjnene viste.
Bagefter var der smørebrød og pakke-leg, så det blev sent, inden man kom hjem.
På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen

Skamby Flügger farver
Kom og få inspiration i min butik.
Jeg hjælper dig gerne i gang med dit projekt.
HUSK: jeg kan levere malingen hjem til dig.
Torsdag altid åben 15-17, ellers efter behov!
Ring til mig, så åbner jeg også gerne.
Tina Andreasen Kjeldsen, mobil: 23 20 06 28

- 21 -

Vil du også have noget ”hængt på tavlen”, skal du sende din annonce på mail til redaktøren, som så
sørger for, at det kommer i Bladet. Redaktørens mailadresse: brj@raakilde.net
Du kan også skrive annoncen på et stykke papir, som lægges i kuvert og enten sendes til - eller lægges i redaktørens postkasse på Bredgade 94 i Skamby.
Husk at skrive kortfattet og tydeligt.
Deadline for indlevering til Bladet kan du se forrest i Bladet.

Skamby Boldklubs Venner udlejer slushice-maskine.
Priser: 1 dag
400,00 kr.
1 weekend
600,00 kr.
1 uge
800,00 kr.
Dertil koncentrat á 30,00 kr./liter, som opblandet giver ca. 20 -25 glas.
Kontakt Flemming Kristensen på tlf. 6485 1999
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Måned

Dato

Tid

Januar

19.30

Januar

Mandag d.
5.+12.+19.+26.
Søndag d. 11.

Januar

Onsdag d. 28.

19.00

Skamby Cup 2015. Afholdes i Søndersø Hallerne.
Generalforsamling i Borgerforeningen.
Afholdes i Skamby Boldklubs lokaler, Bredgade 64.

Februar

Mandag d.
2.+9.+16.+23.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Februar

Tirsdag d. 3.

19.00

Februar

Lørdag d. 7.

10.00

Generalforsamling i Skamby BK og i Boldklubbens Venner.
Afholdes i Klubhuset, Bredgade 64.
Skamby Cykelklub’s generalforsamling.
Afholdes i Skamby Boldklubs lokaler, Bredgade 64.

Februar

Onsdag d. 25.

?

Marts

Søndag d. 1.

10.00

Skamby Cykelklub – træningsstart fra Skamby Skole, med efterfølgende suppe i Skamby Boldklubs lokaler

Marts

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Marts

Mandag d.
2.+9.+16.
Lørdag d. 21.

10.00

Gymnastikopvisning. Afholdes på Nordvestskolen i Otterup

Marts

Onsdag d. 25.

19.00

Generalforsamling i Thorup og Omegns Vandværk.
Afholdes på Torupvej 28.

April
April
Maj

Søndag d. 3.

11.00

Maj

Lørdag d. 9.

15.00

Konfirmation i Skamby Kirke
Byvandring i Skamby med efterfølgende fællesspisning. Carl
Martin og Arne guider os omkring i byen. Vi mødes ved præstegården. (Se opslaget inde i Bladet)

Juni

Tirsdag d. 23.

17.30

Juli
August

?

?

?

Aktivitet / Sted
Bankospil i Klubhuset.

Generalforsamling i Skamby Vandværk.

Tid og sted samt dagsorden, vil kunne ses på vandværkets hjemmeside www.skambyvandværk.dk.

Maj
Juni
Sankt Hans-arrangement
Troldefest

August
September
September
Oktober
Oktober
November
November
December
December
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