Referat fra 8. oktober 2013
Tid og sted
Den 8. oktober 2013 kl. 19.00 hos Bo og Karen M.
Tilstede var: Dorthe, Jesper, Gitte, Bente, Claus, Dina, Bo og Karen M samt Thomas og Jesper fra aktivitetsudvalget.
Afbud fra: Marianne, Lennie og Jonas
Da referenten, Jonas var fraværende blev Karen M. valgt som afløsende referent.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt

2. Bladet
a. Deadline for næste blad er 1. november.
b. Godt tilfreds med september udgaven - trykkeren havde gjort som sidst – men resultatet var bedre end
sidste gang….
c. Der opfordres til at alle bruger ”opslagstavlen”, hvis man har ting, man ikke længere skal bruge.
d. Nyt fra Borgerforeningen: Claus og Bo skriver i fællesskab. Thomas skriver om troldefest.
e. Det kniber med at præsten får afleveret til tiden – Vi. tager kontakt og præciserer, at bladet skal
afleveres til Bente senest den 15. i afleveringsmåneden. Hvis der er enkelte datoer eller andet der skal
ændres, kan dette sendes efterfølgende.

3. Kontingentindsamling
a. Alle har afleveret.
119 husstande ud af ca. 380 mulige har betalt – ca. samme resultat som 2012.
Der er størst chance for at sælge medlemskort, hvis man træffer folk hjemme.

4. Flag og stænger
a. Der laves en sortering af flag og evt. indkøbes nye.
b. Der er knækket ca. 5 stænger i år - Der indkøbes nye glasfiber stænger, hvis de ikke er for dyre.
c. Nye flagstangshuller etableres følgende steder:
- På hjørnet af Bredgade og Ullerupvej
- Udfor ”Sognefogedgården” (Jan Buckholt)
- I begyndelsen af Vestervang ved Klubhuset
Vi udfører arbejdet lørdag den 12. oktober. Rør til hullerne er hos Gert.

5. Velkomst tilflyttere
a. Vi modtager navnelister månedligt. Listerne er dog ikke fyldestgørende, da flytninger indenfor området
også registreres som en tilflytning. Det samme gælder, når hjemmeboende børn fylder 18 år eller
udeboende børn flytter hjem. Vi afventer med at sætte ordingen i gang, indtil materialet er mere
validt.
b. Når ordningen kommer i gang har Nordfyns kommune velkomstmateriale, der skal uddeles sammen med
sidste nummer af Bladet samt indlæg om Borgerforeningens arbejde (samme som uddeles ved
kontingentindsamling). Der foreslås, at i stedet for blomst eller vin gives der 2 fribilletter til spisning i
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teltet lørdag aften til næste Troldefest. Det gør det måske lettere at få nye til at komme til troldefesten.
Vi undersøger om det er en mulighed.

6. Julemarked
a. Møde med Tina Andreasen og Bodil Arendal vedr. nyt julearrangement, der gerne skal blive en
tilbagevendende tradition i Skamby. Arrangementet bliver lørdag den 23. november 2013 fra kl. 14 – 17
og afvikles i Skamby Præstegård. Fra kl. 16 – 17 er der Gospelkoncert i Kirken.
Arrangementet er ikke i kirkeligt regi, men arrangeres af Skamby Menighedsråd og Borgerforeningen i
fællesskab. Præstegården lægger hus til.
b. Der skal være boder i stuerne i præstegården, hvor kreative mennesker fra området sælger julepynt,
juledekorationer m.m. Desuden vil der være mulighed for at købe gran udenfor præstegården, men
desværre ikke juletræer (juletræsmanden skal på jagt). Vi vil kontakte Tina Andreasen for at høre, om det
evt. kan have interesse at spejderne kommer og sælger juletræer.
c. Der vil være Café med salg af gløg og æbleskiver samt kaffe, te og kager. Desuden vil der i
konfirmandstuen være mulighed for at købe sodavand og øl.
For børnene vil der være oplæsning af historier og evt. andre aktiviteter.
Der kommer Amerikansk lotteri – så gevinster er velkomne.
d. Tina Andreasen og Bodil Arndal er tovholdere på arrangementet. Gitte er Borgerforeningens kontakt
vedr. arrangementet.
e. Borgerforeningen skal deltage med hjælpere til div. praktiske opgaver samt bidrage med 3 kager i
bradepandestørrelse samt en dobbeltportion småkager.
f. 3 hjælper fra Borgerforeningen. Hvis der er brug for yderligere hjælp, kan en liste over arbejdsopgaver
sendes til Thomas, der vil gå til sit bagland for evt. at få flere hjælpere.

7. Trafik
a. Vi har fået forskelligt materiale fra ingeniør Jane Villander fra Nordfyns Kommune om fartdæmpende
foranstaltninger. Efterfølgende har han ikke hørt noget fra kommunen – men følger op på sagen.
Borgerforeningen er mest stemt for bump – men ifølge kommunen giver disse rystelser til gene for
beboerne.

8. Gadekær
a. Gadekæret på Ullerupvej er renset op og vandspejl er kommet frem. Naboen Poul, hjalp til og vil holde
udenoms arealerne fremover. Tina Andreasen har tilbudt at male pillerne, der holder kæde rundt om
gadekæret – Vi følger op.
b. Der skal være fokus på de resterende gadekær i området – men indtil videre tages sagen op, hvis nogen
henvender sig vedr. et bestemt gadekær.
Emnet tages op senere.

9. Skole
a. Vi har haft dialog med kommunen – men intet er sket. Claus, Bernt Jacobsen og Jørgen Jørgensen har
haft møde om skolen, og kommet frem til oplæg, over hvad Borgerforeningen kan føre videre – dette er
sendt til kommunen og har været behandlet på økonomiudvalgsmøde den 22. september. Vi har intet
hørt, vi følger op.
b. Gruppen er kommet frem til, at Borgerforeneingen kan overtage og holde mellembygningen med aula,
sløjdlokale, skolekøkken samt klasseværelserne ovenpå.
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Hovedbygning , gymnastiksal samt ”Penalhus” er i meget dårlig stand og skønnes ikke at være
overkommeligt at overtage og føre videre – bør evt. rives ned. Der er ikke 100 % enighed om dette i
gruppen – da der er følelser forbundet med skolen for flere.
c. Efter følgende har kommunen indkaldt til møde på skolen den 24. oktober kl. 17.00 – 18.00.

10. Troldefest
Orientering ved Thomas:
a. Troldefesten løb af stablen 23.-25. august i fantastisk fint vejr. Der var travlt for arrangørerne fra
begyndelsen, og det fortsatte hele arrangementet igennem.

b. Fredag aften –
Bob turnering med ca. 100 deltagere. Nyt spillesystem blev afprøvet – så alle deltagere var i teltet ca. 5
timer i træk. Arrangementet var en succes.

c. Lørdag
Var fyldt med mange forskellige arrangementer og der var godt besøgt på pladsen hele dagen igennem.
Der var afbud fra spejderne, men Jesper Jensen trådte til og viste hvordan spejderlivet også kan være.
Tak til Jesper for indsatsen.

d. Lørdag aften
Fest i teltet med ca. 130 mennesker til spisning.
Der var det sædvanlige program – dog manglede det festlige indslag, da tovholderne på dette blev
forhindret.
Årets Skambo blev Gert Aagård – og bifaldet indikerede, det var et populært valg.

e. Søndag
Sponsor cykelløb med 27 ryttere og mange glade og entusiastiske tilskuere på ruten. Ca. 36.000 kr. blev
kørt ind.
Sildebord med 130-140 betalende gæster (20 kr. pr. person). Stor succes – dog klagede nogle over for lidt
mad – måske smagte det for godt? 
f.

Det skønnes at overskuddet for Troldefesten bliver 40 – 45.000 kr. (Ca. det samme som 2012) der
mangler stadig fakturaer på nogle ting samt endelig afregning på cykel løbet.
g. Der har været afholdt evaluering på Troldefesten 2013 – Vi efterlyste at Borgerforeningen var
inviteret til at deltage – det vil man tage til efterretning næste år.
h. Evalueringen belyste, at der havde været for dårlig organisering mht. uddelegering af arbejdsopgaverne
– der skal være flere til at udføre de forskellige opgaver.
Der er plads til forbedringer vedr. flere ting – bl.a.:
Maden - var for stærk (og hygiejnen vedr. ”tag selv brød” var for dårlig) – næste år skal arrangørerne
være mere på banen vedr. menu valg.
Amerikansk lotteri – for dårligt organiseret - for få til at sælge lodder og meget forvirrende med mange
forskellige farver og sammenfaldende bogstaver. For lidt styring af opråb af vindere i begyndelsen.
Baren – 3 i baren – alt for få. Der var lavet drinkskort i år, hvor man fik 1 genstand gratis ved at købe et
kort med 10 genstande. Det var en succes – men krævede flere i baren.
Kaffe / kage – Ikke organiseret på forhånd, hvem der lavede kaffe / arrangerede kage.
Kagekonkurrencen havde kun 3 tilmeldte kager, så man havde efterlyst kager – hvilket afstedkom alt for
megen kage. Det skal koordineres bedre næste år.
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Konklusion:
God troldefest – men næste år skal opgaverne uddelegeres på flere tovholdere – der uddelegerer til flere
udførende personer. Det er alt for stor en opgave at løfte for få personer.

11. Eventuelt
Vedr. grill til bålhytte. Marianne har fået mål til grill rist. Hun tager kontakt til Teknisk skole, der har
lovet at udføre arbejdet.
Murer Peter Hahn har tilbudt at sponsorere materialer til selve grillen, der skal mures op – gerne i
marksten. Peter har ikke erfaring med denne form for murerarbejde hvorfor vi skal finde en murer,
der kan udføre arbejdet.
Flagstangen i Glavendruplunden skal flyttes fra pladsen ved Grundlovsstenen til græsplænen.
Flyttes til foråret.
12. Dato for Generalforsamling og næste møde
Generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19. i konfirmandstuen i Skamby Præstegård.
Næste møde efter generalforsamlingen.
Vi kontakter Boldklub, Cykelklub, Vandværk, Antenneforening og Menighedsråd, om de allerede har
lavet arrangementer den 30. januar.

Referent: Karen M. Andersen

