ørre Søbys kalender
Marts - april 2001.
Fre.
Lør.
Søn.
Tor.
Fre.
Man.
Man.

2.
3.
4.
15.
16.
19.
28.

Mar.

Panik på Camping Rolighed
Panik på Camping Rolighed
Panik på Camping Rolighed
19.30 Generalforsaml. Skulderbladet
18.00 Fællesspisning
Maj. 19.30 Foredrag/ Mogens Frohn ielsen
Afslutningsudflugt Lokalarkivet

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

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

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion
Skolen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

11. Årgang nr. 3.

1. Marts - 1. April

2001

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Følgende indlæg er modtaget fra KODA :
Betaling til KODA er ret og rimelig

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. april 2001. Deadline : 15. marts.
Sats : Syssel.

I sidste nummer af Skulderbladet bragte bladet en artikel, hvor KODA blev kritiseret for uretmæssigt at have opkrævet 444 kr. for brug af Carl Nielsens musik til en
offentlig koncert. Kritikken var imidlertid baseret på manglende kendskab til de
ophavsretlige regler.
Den betaling, som KODA opkræver for brug af musik, fordeles til de komponister
og sangskrivere, der har skabt den musik som bruges. For Carl Nielsens vedkommende går størstedelen af pengene til en almennyttig fond, som støtter en lang række kulturelle aktiviteter.
Ophavsretsloven blev i 1995 ændret så komponistemes værker beskyttes i 70 år
efter udgangen af ophavsmandens dødsår i stedet for 50 år. Det vil sige, at ophavsretten til Carl Nielsens værker nu først udløber 31. december 2001. Ændringen indebar, at ophavsretten til en lang række værker blev genoplivet. Heriblandt også
ophavsretten til Carl Nielsens værker, hvilket har givet store indtægter fra udlandet
til glæde for dansk musikliv.
Beskyttelsestiden på 70 år efter ophavsmandens død er baseret på tanken om, at
ophavsretten skulle give indtægter til komponistens børn og børnebørn - men ikke
længere. Forlængelsen er således en konsekvens af den stigende levealder og er
fuldt bevidst vedtaget af Folketinget.
I artiklen nævnes det, at der ville være tale om lovgivning med tilbagevirkende
kraft. Dette er ikke korrekt. Det er korrekt, at musik som fx Carl Nielsens værker
efter 1995 igen nyder ophavsretlig beskyttelse, men da der er tale om en genoplivning, for tiden efter 1995, er der ikke opkrævet vederlag med tilbagevirkende kraft.
Sammenligningen med retsopgøret efter krigen er derfor skudt over målet, da der
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1

Torsdag
Fredag

21.30
16.00

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

dengang var tale om kriminalisering af
fortidige handlinger.
At sangene er medtaget i Højskolesangbogen er ophavsretligt uden betydning.
Og det ville da også være urimeligt om
komponister og sangskrivere skulle give
afkald på betaling for offentlig brug af
deres værker blot fordi de mod en ringe
betaling har givet tilladelse til, at deres
sange indgår i sangbogen.
KODA's opgave er at opkræve betaling
hver gang musik spilles offentligt - og
dermed skaffe komponister og sangskri-

vere et rimeligt levebrød.
Praktisk talt ingen komponister eller
sangskrivere får fuld betaling for deres
arbejde ved "første levering". Betalingen
sker ratevis via KODA i takt med, at
musikværkeme spilles offentligt og udgives på plade. Pligten til at betale til KODA ved offentlig brug af musik er derfor
ikke kun ret, men efter vores opfattelse
også helt og aldeles rimelig.
Thomas Bloch
Jurist, KODA

Med udgangspunkt i lovbekendtgørelse af 11. Marts 1997 bemærkes :
1: Bemeldte lovbekendtgørelses § 21 : Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller
et filmværk, må fremføres offentligt 1) ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentligste ved den pågældende foranstaltning …
KODA er orienteret om at arrangementet i Riddersalen på Søbysøgård, var en del af
”landsbyugen” i forbindelse med Nørre Søbys forsøg på nominering til ”årets landsby”,
og formodes derfor vidende om at forbeholdet i § 21 skal iagttages.
2: § 89 Loven træder i kraft den 1. Juli 1995.
Loven trådte altså i kraft knap 2 år før dens vedtagelse, hvilket næppe kan betegnes
som andet end lovgivning med tilbagevirkende kraft. Anvendelsen af begrebet
”genoplivning” i forbindelse med ændring af beskyttelsesperioden er i øvrigt en anden
måde at beskrive en lovændring med tilbagevirkende kraft. Det lyder bare lidt pænere.
3: I indlægget anføres det fra KODA’s side, at hensigten med forlængelsen af beskyttelsesperioden, var at sikre indtægter til komponistens børn og børnebørn under iagttagelse af den forlængede levealder. I foreliggende tilfælde er der ikke så forfærdeligt
mange børn eller børnebørn hvis interesser skal varetages.
4: Rimeligheden i at skulle betale til komponisten, dennes børn eller børnebørn, for
brug af musik, når anvendelsen sker erhvervsmæssigt eller mod entre kan selvfølgelig
ikke diskuteres. Det er bare ikke det, der gør sig gældende her. Billedet af den fattige
komponist, der kæmper for sit levebrød for sig og sine børn er malplaceret. Derimod er
det som nævnt en almennyttig fond, og selvfølgelig KODA, der har store indtægter,
men det var vist ikke lige det, der var hensigten med den ophavsretlige beskyttelse.
5: Højskolesangbogen er nævnt, fordi det for nogle år siden var tæt på at der også skulle betales afgift for ved offentlige møder at synge fællessange efter denne.
Red.
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ningen.
6. Dobbeltlærerfunktionen er et
ganske godt redskab i tilrettelæggelsen af skoledagen for eksempel i
forbindelse med en særlig, støtteindsats til et barn.
7. Hvor de 1019 timer kommer fra
er uklart. Nr. Søby Skole har i forhold til normeringsberegningen for
skoleåret 2000/2001 hensat 469
timer til skoleåret 2001/2002.

tragter både spørgsmålet omkring implementering af besparelserne, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 1999,
og normeringen for skoleåret
2000/2001 for tilendebragt og
den vedtagne ressourcetildeling
fastholdes. Udvalget vil derfor
henstille til skolebestyrelsen at
acceptere de politiske beslutninger, der er truffet, samt at det nu
engang er de folkevalgtes opgave at træffe beslutninger, hvor
hensynet til helheden på et serviceområde vægter mere end en
enkelt institutions specifikke
forhold. Samtidig er det afgørende for skolens videre udvikling,
at der bliver set fremad.

8. og 9. lejrskoler, skolefester og
lignende er gode aktiviteter i
løbet af et skoleår, såfremt der er
timer nok men i en situation,
hvor der er flere opgaver, end
der er timer, må der ske en tilpasning i forhold til den timeramme der er udmeldt, jvf. pkt.
1. Politikerne i Årslev Kommune har taget stilling til, på hvilken måde der eventuelt skal ske
reduktion af opgaverne i forhold
til at opnå det vejledende timetal. Det betyder, at det vejledende timetal politisk sættes højere
end for eksempel lejrskoler, skolefester og ligende, når det er
nødvendigt med en omprioritering af timerammen.
Kultur- og socialudvalget be-

Det kan i øvrigt oplyses, at kultur- og socialudvalget tidligere
har besluttet, at ressourcetildelingen i skolevæsenet skal analyseres i foråret 2001.
Med venlig hilsen
Hans Biering
Torben Bach-Petersen

Er på bordet fredag den 16. marts kl. 18.00. Ring til Bente - 65901944 - senest
tirsdag den 13. marts.
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Ansøgning og spørgsmål fra skolebestyrelsen ved r. Søby skole vedr.
ressourcetildelingen.
Skolebestyrelsen ved Nr. Søby Skole
har i brev af 22. november 2000 rejst
en række spørgsmål omkring tildeling af ressourcer. Kultur- og socialudvalget har forholdt sig til de enkelte spørgsmål og har følgende bemærkninger dertil:

har ikke givet udtryk for, at lærernes
rive tjenestetidsaftale og aftale om
Ny Løn for lærerne ikke gav et merforbrug i forhold til den samlede lønsum på lærerområdet. Reduktionerne
har noget at gøre med den samlede
besparelse. kommunalbestyrelsen
vedtog, i forbindelse med budgettet
for 1999. Skolebestyrelsen sætter
tilsyneladende lighedstegn mellem
besparelserne fra 1999 og ny tjenestetidsaftale, der er tale om to uafhængige ting.
4. Det er korrekt, at det samlede skolevæsen i Årslev Kommune har haft
brug for færre lærere til at løse opgaverne. men det hænger sammen med
et faldende elevtal på enkelte skoler
samt fraflytning, af elever med mange støttetimer. Den samlede ressursetildeling for skoleåret 2000/2001 er
givet efter de samme retningslinier
som tidligere. U-, F- og Ø-tid.
5. Kommunalbestyrelsen valgte i
forbindelse med budget 1999, at der i
forbindelse med skolestart 2000 påbegyndtes leg, og, læring, i børnehaveklassen og 1. klasse på alle skolerne. I normeringen for skoleåret
2000/2001 er der for Nr. Søby Skole
indlagt 478 timer, hvor de 300 timer
er undervisningstid og, de resterende
er til pausetid og, individuel tid. Da
denne tid er tildelt efter, at den nye
tjenestetid er trådt i kraft. er den tildelt som faktisk forbrugt tid til ord-

1. Kommunalbestyrelsen afholdt i
december 1999 og januar 2000 temadage, omkring skolevæsnet i Årslev
Kommune. På kultur- og socialudvalgsmødet den 20. marts 2000 pkt.
nr. 5 er der en sammenfatning af debatten, hvori det blandt andet kommer til udtryk, at såfremt den enkelte
skole skal reducere i den nuværende
service i forhold til at opnå undervisningsministeriets vejledende timetal,
skal reduktionen ske på arrangementer, hvor hovedvægten er lagt på andre elementer end kundskabsformidling. Eksempelvis: loppemarkeder,
udflugter, skolekomedier. Dette er
meddelt i brev af 27. marts 2000 til
skolebestyrelsen.
2. Det er klart et politisk valg i forhold til den samlede besparelse på
skoleområdet, at reduktionen på rengøringsområdet opnås på egen drift
af området og ikke ved en udlicitering. I forhold til anden del af spørgsmålet henvises til pkt.1.
3. Spørgsmål 3 skønnes at bero på en
sammenblanding af forskellige, uafhængige, forhold. Årslev Kommune
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Træerne på Søbysøgaard
Som det vil være bemærket af mange
borgere i Nr.Søby, på deres vandreture
rundt om Søbysøgaard, har der i de
seneste år været en del udskiftning af
træerne, både i parken og langs med
vejene ved den gamle herregård. Dette
skyldtes et sammenfald af flere faktorer, som er følgende

langs stendiget mod nord / vest, er der
plantet 18 Hestekastanier på den modsatte side af Rødeledvej, således at
stendiget nu står frit. Dette vil med
tiden give en form for allé på strækningen langs stendiget.
Til erstatning for Balsampoplerne langs Søvej, er der indplantet 70 Hestekastanier imellem de popler, som i
løbet af kort tid bliver fældet, og som
derfor bliver erstattet af kastanierne.
Dette vil med tiden give en smukkere
indkørsel til Søbysøgaard, da Hestekastanien er særdeles velegnet som allétræ. Alle kastanierne der er plantet, er
ca. 3 meter høje
Med hensyn til Lindetræerne på kirkestien, er sagen lidt mere problematisk, fordi alléen er fredet, og derfor må
træerne ikke umiddelbart fældes.
Fængslet har derfor søgt Fredningsnævnet for Fyns amt om tilladelse til at
fælde træerne, og erstatte dem med nye
4 - 5 meter høje Lindetræer. Fængslet
har endnu ikke modtaget endelig svar
på ansøgningen.
Det er vores håb at disse nyplantninger
som er, eller vil blive foretaget, vil
rette op på det lidt "slidte" udseende,
som parken og alléen har haft.
Statsfængslet på Søbysøgaard
Kurt Rosenfeldt

ELMESYGEN, som har ramt vores
mange smukke, gamle elmetræer hårdt,
ja faktisk er der kun et par tilbage, som
endnu ikke er ramt, men de vil også få
denne sygdom, som på sigt vil udrydde
alle elmetræer i Danmark.
UDTØRRING, eller toptørring, som
har ramt vores Balsampopler langs
med Søvej pga. alder, og som har gjort
det nødvendigt, at fælde dem snarest
muligt, da der er fare for nedfaldende
grene.
STORMFALD, fra decemberstormen
99, som var meget hård ved vores træer, specielt lindetræerne ved kirkestien,
som nærmest blev pisket i stykker,
blandt andet pga. manglende styning.
For at udbedre skaderne efter ovennævnte hændelser, har fængslet foretaget / planlagt følgende tiltag : I stedet
for de enkeltstående (solitære) elmetræer i parken, er der plantet søjleavnbøg. Til erstatning for elmetræerne

OBS. - OBS. - OBS
Læg mærke til den nye opslagstavle, der er anbragt ved busstoppestedet, når man
kommer fra. Odense. Den er tilgængelig for enhver i Nr. Søby, der har en meddelelse, man gerne vil have ud. Blot skal man huske at fjerne den efter et stykke tid. Tavlen er bag glas, men er ikke aflåst
Varmestuens Bestyrelse
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Det manglende busstoppested i ørre Søby
Annalise Horster kommunaldirektør i
Årslev oplyser, at der ikke er nyt i
sagen. Man har ingen penge. Interessen for at løse vort problem mangler
måske også. Kommunaldirektøren
beder os sætte cyklerne på den anden
side af vejen ved stoppestedet mod
Faaborg. Jeg tror at vi må gå til det
berømte trekløver : Hans vor borgmester, Hans vor formand for teknik

og vor lokale Hans Biering for at
bede om at få sagen afsluttet. Vi vil
ikke stå på det smalle fortov i vandsprøjt fra bilerne og med duften af 3
skraldesække og vente på rutebil.bare fordi man glemte at der var
et rutebilventehus på den grund man
solgte sammen med det gamle posthus.
Iver.

Månedens digt
Op ad jordens mørke gemmer,
Stred sig to små forårs venner.
Den ene slank og lys og net,
Kaldte sig en vintergæk.

yt fra Læseforeningen

Den anden lille og gul, som en blomme

Realisation :
Vi har "Alt om håndarbejde" og "Håndarbejde - trin for trin" - i alt 135 hæfter. De kan
gennemses og medtages gratis som ejendom ved at besøge Læseforeningen i åbningstiden Mandag og Torsdag mellem kl. 14 og 16.
Der er tegninger og mønstre i mange af dem. Årgange fra ca. 1978 til ca. 1994.
Kom og tag de eksemplarer, du vil have, med hjem.

Fablede ivrigt om solens komme,
Erantis bliver’ den blandt venner kaldt
Det har en regnorm mig fortalt.
Huspoeten

Birger

Foredrag i r. Søby forsamlingshus
Mogens Frohn Nielsen, bedre kendt som "Skipperen på Fulton". kommer til Nr. Søby
for at fortælle om sine mange år med "Hvalpene", om sine resultater og om sine metoder, som man vist roligt kan sige igennem mange år altid har sat sindene i kog for og
imod.
Nu får vi så chancen mandag den 19. marts kl. 19-30 i Nr. Søby forsamlingshus til selv
at høre og diskutere med manden, og det i en tid, hvor opdragelse atter er blevet et
varmt emne. Aftenen kommer til at koste 5o kr., men så er der også kaffe med
brød.
Det er Varmestuen og Nr. Søby Forsamlingshus, der er gået sammen om dette arrangement. Det er en gammel drøm, som Forsamlingshusets bestyrelse har haft i mange år:
at bruge huset i andre sammenhænge end man gør i dag.
Hvis I mener, det er en god ide, så kom og giv Jeres mening til kende mandag den 19.
marts kl. 19.30.
Forsamlingshuset og Varmestuen
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Lokalarkivet
Lokalarkivet afholder sin årlige udflugt som afslutning på vinterhalvåret den
28. maj. Turen går til Gartneriet Røjlegården på Damgyden. Vi glæder os til
at komme derud og se hvad Hanne og Bent Andersen fremdriver i gartneriet.
Lene Christensen og Aase Reffstrup har fået den gode ide, at sætte en opslagstavle op ved busstoppestedet på Odensevej.
Egon Christensen var mand for at udføre arbejdet. Alle der vil have noget
fortalt offentlig kan sætte det bag glas og ramme i opslagstavlen.
Iver
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