ørre Søbys kalender
Maj - juni 2001.
Lør.
Man.
Lør.

5. Maj. 8.00 Varmestuens udflugt
28.
Afslutningsudflugt Lokalarkivet
1. Sep. 10.00 Fødevaremesse

Forsamlingshuset

11. Årgang nr. 5.

1. Maj - 1. juni

2001

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Præstegården

Husk lokalarkivets afslutningsudflugt mandag den 28. Maj !

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag
Fredag

Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
Banko
Træning - SB
Koraften
Læseforeningen
Træning - SB
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.00
19.30
14.00
19.00
10.00

-

11.00
16.00
21.00

21.30
16.00

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion
Skolen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
1. Torsdag
3. Onsdag

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Sundhedsplejersken
Diskussionsklub

18.30
10.00
19.30
10.00
10.00

- 21.30
- 12.00
-

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.
Annoncering : 1 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt
æste nummer udkommer den 1. juni 2001. Deadline : 15. maj.
Sats : Syssel.
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Af ørre Søbys Dagbog
Nørre SøbySøby-Fonden
Der har netop været indkaldelse af ansøgninger, og i skrivende stund er årets
uddeling foretaget. Det kunne tænkes, at nye Søbynitter egentlig ikke rigtig
ved, hvad Nørre Søby-Fonden er for en størrelse. For dem følger en forklaring på fænomenet. Den kan samtidig være en rejse tilbage i erindringen for
de mange, som tog aktivt del i tilblivelsen.
Hvordan blev den til?
I 1987 tumlede en kreds af Søbynitter med spørgsmålet om, hvordan man
kunne skaffe midler til gavn for byens børn og unge; der kunne være ønsker
om ting, som f.eks. kommunens kasse eller andre ikke umiddelbart kunne
støtte. Desuden er det altid frugtbart at forsøge at være selvhjulpen. Det blev
ikke ved snakken - vor daværende præst, Claus Oldenburg, som også havde
været med til at søsætte andre projekter i byen, kastede sig ud i øvelsen: at
skabe en fond fra punkt 0, og han havde en stor hær af "vandbærere" at trække på, ingen nævnt, ingen glemt.
På et møde i Præstegården i december 1987 stiftedes "Foreningen til oprettelse af Nr. Søby-Fonden for børn og unge". Med den i ryggen gik arbejdet i
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gang; indsamling af midler blev anmeldt til politimesteren; påtegningen var
nødvendig ved ansøgning til Statsskattedirektoratet om skattefritagelse.
Og planerne om en børnefestival i Forsamlingshuset i september 1988 tog
fart.
I 1988 arbejdedes der intenst med at skaffe midler til fonden. Der blev lavet
et "indsamlingsbarometer", som kunne følges i ventesalen på det dengang eksisterende Posthus. Ved Byfesten i juni viste barometret, at der pr. 21.5 var
indkommet kr. 25.000 + de mange sedler i "glasklokken"
"glasklokken" på bordet ved siden
af.
Børnefestivalen "Se, hvad vi kan" var en bekræftelse på, at resultater kan nås,
når der løftes i flok. Børnene og deres lærere/pædagoger viste virkelig, hvad
de kunne. Man kan godt sige, at det strømmede ind med bidrag. Pr.
20.11.1988 var der indgået kr. 122.200.
122.200 På fig.1 kan aflæses, hvor bidragene
kom fra.
Lykkedes projektet?
Det må besvares med et klart og tydeligt: JA. Første ordinære uddeling fandt
sted i 1992, hvor der i festligt regi i Nørre Søby Skoles aula blev uddelt kr.
15.400 af Henrik Brandt-Pedersen (næste præst i Nørre Søby). Tilgodeset
blev: Nr. Søby Skole - KFUK- og KFUM-spejderne - Varmestuen - Biblioteket (børneteater) - Legestuen.
Tidsbarometer for hændelserne i fondens liv.
15.12.1987
Foreningen til oprettelse af Nørre Søby-Fonden stiftes.
Vedtægter vedtages.
Den første bestyrelse konstituerer sig:
Børge Hempler - Ole Holtoug - Claus Oldenburg
18.9.1988
Børnefestivalen "Se, hvad vi kan" afvikles i Forsamlingshuset.
20.11.1988
Der er indgået kr. 122.200.
30.3.1989
"Nørre Søby-Fonden for børn og unge" er en realitet.
"Foreningen til oprettelse af NS-Fonden" opløses, vedtægter for fonden godkendes og det indsamlede beløb overføres til fonden.
efterår
1989
Fondsregistret ændrer på reglerne: formuen skal nu op på
kr. 200.000, før fonden kan registreres.
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jeg, at det kunne have interesse for beboerne - nye såvel som "gamle" - at se,
hvordan det gik til, da Nørre Søby fik en fond, "en pengekasse midt i byen" og
høre, hvordan den klarer sig nu. Jeg tog fejl. Omtalen i oktober-nummeret,
med opremsning af nogle meget relevante spørgsmål blev - så vidt jeg har forstået - ikke opfattet udelukkende positivt af fondsbestyrelsen.
Da spørgsmålene nu engang var stillet og ligesom "hang og svingede i vinden",
valgte jeg at udbygge den påtænkte artikel. Skulle nogen være interesseret i
den billedlige side af et stort, vellykket projekt i en lille landsby, kan I kontakte undertegnede.
Det er da beklageligt, at fondsbestyrelsen ikke synes, der er basis for et oplysende møde; men forslaget var måske ikke blevet aktuelt, om fondsbestyrelsen havde husket sin egen vedtagelse om at offentliggøre resultatet af uddelingerne og regnskabet i SOGNET. Frem til 1997 incl. kunne man læse om
fonden, og om hvem der var heldige at komme i betragtning; regnskabet var
fremlagt i BG Bank på Odensevej, så længe den endnu var i byen. Seneste
omtale - ud over indkaldelser om ansøgninger -var i SOGNET nr. 3/1997.
Endnu et præsteskifte (det 3. i fondens levetid) har nok bragt uorden i forretningsordenen. Fondsbestyrelsen har meddelt, at den fremover vil huske at
bringe oplysningerne i SOGNET i juni-nummeret. - Byen er så heldig at råde over flere muligheder for "hurtig udbredelse": To udhængsskabe, hvor de
heldige ansøgere straks omtales - SKULDERBLADET, som husstandsomdeles månedligt - i "Varmestuen" kunne det detaljerede regnskab være fremlagt - og som nævnt, i SOGNET med omtale + regnskab. God gerning kan
ikke gøres for ofte! Og jeg synes, at fondsbestyrelsen kan være det pæne resultat af forvaltningen af den skabte formue bekendt. Kapitalen er fra 0 i 1988
vokset til 283.545 kr. pr. 31.12.1999. Del glæden med os andre!
Kan vi ikke alle lære af dette? Mon ikke nogen af os har en
"forhandlingsprotokol" med vedtagelser, som venter på at blive ført ud i livet?
Får vi så det gjort, ja, så har Nørre Søby-Fonden for børn og unge haft endnu
en gavnlig effekt, som kan anføres som resultat af formålsparagraffens pkt. 2
"Almene formål", som indtil videre ikke har været anvendt.
April 2001
Aase Reffstrup
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§9

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses eller
indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra Fondsmyndigheden og Justitsministeriet
anvende den bundne kapital til formålet eller søge fonden sammenlagt med anden fond med et tilsvarende formål.
_____
Fondsbestyrelsen er i dag:
ad 1) Anders Kjærsig, formand
ad 2) Kjeld Dollerup, næstformand
ad 3) Birte Nielsen, BG Bank, Ringe afdeling, kasserer
ad 4) Jørn B. Nielsen, repræsenterer erhvervslivet
ad 5) Anne Bodil Larsen, repræsenterer beboerne
----Et eksemplar af de nugældende vedtægter opbevares sammen med andre
historiske fondspapirer i Lokalarkivet.
_____
Fra 2000 henhører fonden under Told og Skat i Odense.
_____

31.12.1989
30.9.1990

31.12.1990
1.4.1991
31.12.1991
29.4.1992
31.12.1992
sommer
1993

Efterskrift

31.12.1993
1994
31.12.1994
4.5.1995

På SKULDERBLADETs generalforsamling i marts blev jeg indvalgt i redaktionen. Jeg fik i opdrag at få aftalt dato for det åbne møde omkring Nørre
Søby-Fonden for børn og unge, som var omtalt i SKULDERBLADETs oktober-nummer. Fondsbestyrelsen meldte imidlertid tilbage, at den ikke syntes,
der var basis for et møde, men ville gerne oplyse bladet om vedtægter, regnskab osv.

1995

Jeg havde planlagt en kortere gennemgang af fondens historie til majnummeret som oplæg til mødet. Men efter tilbagemeldingen lånte jeg forhandlingsprotokol og diverse arkivalier, og det er med det som grundlag, at
ovennævnte afsnit "Af Nørre Søbys Dagbog" er skrevet. Jeg havde forestillet
mig et møde, hvor vi - ud over bestyrelsens præsentation af fonden - kunne
underbygge historien med dias og Knuds fotoreportager fra begivenheder,
som bandt Nørre Søby sammen i et fællesskab for at nå et defineret mål, til
gavn for vores børn og unge og andre almene formål. I min naivitet tænkte
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31.12.1995
1996
31.12.1996
1997
31.12.1997
1998

Formuen er på kr. 171.764.
Ny kraftanstrengelse: "Vi gør det igen". Denne gang er
skolens aula rammen om børnenes aktiviteter; foreninger
og enkeltpersoner præsenterer deres færdigheder.
Og det gav nye bidrag. Ved årets udgang er formuen ca.
kr. 192.394 - målet er i sigte.
Kr. 200.000 nået - fonden godkendes pr. 1.5.1991.
Ved årets udgang er formuen kr. 221.997.
Første ordinære uddeling foretages (kr. 15.400).
Formuen er kr. 216.844.
Fondsregistret ændrer igen på reglerne: stamkapitalen
skal nu være kr. 250.000, som skal nås hurtigst mulig. Det vedtages kun at foretage een uddeling om året.
6 ansøgninger, hvoraf 5 blev imødekommet med ialt kr.
12.100.
Formuen er kr. 243.522.
5 ansøgninger - 4 imødekommes med ialt kr. 15.000.
Formuen er kr. 220.571.
Civilretsdirektoratet godkender ansøgning om vedtægtsændring. Vedrører § 7 (antal af revisorer ændres fra
5 til 2) & § 8 vedrører uddeling af årets indtægter (kan evt.
udskydes til et senere regnskabsår).
Til konsolidering af den bundne kapital kan henlægges
indtil 25% af det beløb, der det pågældende år er til rådighed til uddelinger.
9 ansøgninger - 5 imødekommes med ialt kr. 12.700.
Kr. 6000 udbetales - rest overføres.
Formuen er kr. 252.926 - (fonden har den størrelse, fonden skal have!)
2 ansøgninger - 1 ansøgning + 1 fra sidste år, suppleret,
imødekommes med ialt kr. 18.100.
Formuen er 262.927.
4 ansøgninger - 4 imødekommet med ialt kr. 12.700.
Formuen er kr. 285.148.
4 ansøgninger (den ene består af 6 enkeltansøgninger fra
spejdere) - 4 imødekommet med ialt kr. 13.688.
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31.12.1998
1999
31.12.1999
2000
31.12.2000

Formuen er kr. 288.369.
7 ansøgninger - 7 imødekommet med ialt kr. 10.850
Formuen er kr. 283.545.
5 ansøgninger - 4 imødekommet med ialt kr. 10.000.
Regnskabet er på vej igennem systemet.

2001

2 ansøgninger - 2 imødekommet med ialt kr. 7.000.
Regnskabet kan af gode grunde ikke foreligge endnu!
_____
Hvem har modtaget midler fra fonden?
kr.
KFUM-spejderne
18.200
KFUK-spejderne
1.200
Nr. Søby Skole (eleverne)
21.038
"Varmestuen"
11.000
Biblioteket (teater/cirkus)
15.000
"Regnbuen"
6.500
Dagplejerne (legeplads)
23.300
Legestuen
10.600
Beboerne på Lindelyvej (vedligehold af legeplads)
1.000
Nr. Søby Dilettanterne (børnemedvirken)
3.000
Nr. Søby Badmintonklub
12.500
Indvielsesfest/Kastanjetræer/Trekanten
212
ialt: 123.550
_____
Oversigten tager udgangspunkt i Nørre Søby-Fondens Forhandlingsprotokol
og regnskabsbilag.
Er der noget, jeg har fejlfortolket eller misforstået, vil jeg gerne korrigeres.
_____
Her står det så - sort på hvidt: det kan nytte at gøre en indsats, at løfte i flok
(gammeldags udtryk, men derfor ikke mindre sandt). Det er flot, at der ved
10 uddelinger er tilflydt børn og unge i Nørre Søby kr. 123.550 til opfyldelse af ønsker, som der ikke umiddelbart var dækning for fra andre kilder. Det
er resultatet
resultatet af en indsats af byens beboere fra punkt 0 i 1988 til en formue
pr. 31.12.1999 på kr. 283.545, og jeg formoder, den er vokset lidt i løbet af
2000.

4

Jeg håber, at foranstående vil give nye Søbynitter en ide om, hvad Nørre Søby-Fonden er - og "gamle" Søbynitter lejlighed til at mindes. - Og så kan jeg
ikke lade være med at slutte med mit yndlingscitat: Det er kun lommeuld,
der kommer af sig selv - alt andet skal der arbejdes for - hele tiden.
April 2001
Aase Reffstrup
_____
Uddrag af vedtægterne, dateret 15. juni 1995, godkendt af Civilretsdirektoratet:
§2

§3

§4

Fondens formål er i prioriteret rækkefølge at støtte
1. Aktiviteter for og blandt børn og unge i Nørre Søby sogn
2. Almennyttige formål i Nørre Søby sogn.
Fondens midler, der ved oprettelsen af denne vedtægt 1. maj 1991
andrager 208.916,90 kr. og foreligger som kontant beholdning på
anfordring i Bikuben, Nr. Søby Afdeling, hidrører fra indsamlede
kontante midler fra "Foreningen til oprettelse af "Nørre SøbyFonden - for børn og unge.""
Fonden ledes af en bestyrelse af 5 medlemmer, der alle skal være
myndige og have bopæl her i landet.
Bestyrelsesposterne fordeles som følger:
1. Et medlem udpeget af og blandt Nørre Søby Menighedsråds
medlemmer.
2. Et medlem, udpeget af skolebestyrelsen ved Nørre Søby Skole.
3. Bestyreren for Bikubens afdeling i Nørre Søby eller et medlem
udpeget af denne.
Medlemmet skal repræsentere pengeinstitut-sektoren.
4. En repræsentant for erhvervslivet i Nørre Søby, udpeget af den
øvrige bestyrelse.
5. En borger med bopæl i Nørre Søby, udpeget af den øvrige bestyrelse.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.
Over bestyrelsesmøderne føres referat, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelses
medlemmer.
Fonden tegnes af formand og kasserer.
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