ørre Søbys kalender
Oktober—november 2006.
Man.

2. Okt.

Fre.
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14.00 Fællesudstilling om FåborgMidtfyn kommune
18.00 Fællesspisning

Årslev Bibliotek

10.00
18.00
19.30
10.00
19.30
19.00
10.00
14.00
19.00

- 11.00
- 21.00
- 12.00
- 12.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolens aula
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Stadion
Stadion Varmestuen

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

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 -

Skolen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
ørre Søby Koret
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

ørre Søby Skole
Varmestuen
Søbysøgaard

Forlaget Syssel
ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
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. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
æste nummer udkommer den 1. november2006. Deadline : 15. oktober 2006
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag 19.30
Gymnastik
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Tirsdag
Bob/Petanque
Banko
Træning - SB
Torsdag
Bob/Petanque
Læseforeningen
Træning - SB

16. Årgang nr. 8. 1. oktober - 1. november 2006

Hvad nu hvis
Har du nogensinde tænkt over at spørge dig selv om ”HVAD NU HVIS” eller
måske oven i købet prøver at sætte et ”IKKE” efter dette spørgsmål?
Jeg vil i denne lille tankeboks i skulderbladet prøve at sætte denne tanke i gang
hos os alle. Der vil i dette og i de næste numre af Skulderbladet komme nogle
små tankevækkende sætninger som måske kan ændre nogle tanker hos os alle,
eller måske oven i købet ændre nogle ting i vores hverdag.
Sætningerne kan sagtens indeholde både filosofiske, psykologiske, sjove, sarkastiske, kedelige, sørgelige, personlige eller politiske spørgsmål.
HVAD NU HVIS alle med flagstang flagede når der er en begivenhed som angår alle i byen.
HVAD NU HVIS alle hundeejere samlede hundens efterladenskaber op på de
steder hvor hunden luftes.
HVAD NU HVIS mange flere deltager i markedsdagen på Brugsens parkeringsplads.
HVAD NU HVIS byens kliker åbner sig for nye tilflyttere til byen.
HVAD NU HVIS Fåborg ikke blev en del af den nye kommune.
HVAD NU HVIS aviserne taler sandt.
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befinder os i, og som nogle andre er
medårsag til.
Prøv selv at finde svarene – og prøv at
leve efter dem, det ændrer ikke den
store verden, men det kan måske ændre vores tanke verden.

HVAD NU HVIS janteloven bliver
ophøjet til grundlov.
HVAD NU HVIS alle mænd og drenge skal gå med røde strikhuer.
HVAD NU HVIS Holger Danske bliver vækket af sin søvn.

Alle er naturligvis meget velkomne til
at komme med deres egne ”HVAD
NU HVIS” til Skulderbladet.
Disse sendes til redaktionen, og vil
blive optaget i vores mini filosofiske
tanke boks.

HVAD NU HVIS vejret bliver som
alle ønsker det.
Og hvad er så meningen med denne
galskab, at vi måske begynder at stille
spørgsmål til den virkelighed som vi

Carsten Jensby

Lokalarkivet
deltager sammen med de øvrige lokalarkiver i Faaborg-Midtfyn Kommune
i en fælles billedudstilling, der åbnes
samtidig på bibliotekerne i de fem
”gamle” kommuner,
mandag den 2. oktober 2006 kl. 14
- her på Biblioteket i Årslev.

Formålet er at fortælle lidt historie om
”de nye familiemedlemmer”.
Borgmester Hans Jørgensen vil åbne
udstillingen i Årslev.
Aase Reffstrup

Undskyld sidste nummer af bladet!
Sidste nummer af bladet så nærmest
ud som om det var billeder i en lav
opløsning, der var konverteret til et
tryk. Det var også det, der ved et
uheld var sket, hvilket vi meget beklager.
Vi vil gøre vort bedste for at det ikke
sker igen.

Som et plaster på såret vil alle, der
har købt bladet i løssalg eller abonnement kunne få deres penge retur ved
personlig henvendelse til redaktionen.
Med venlig hilsen
red
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Forslag til generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3
af medlemmerne kræver dette skriftligt med angivelse af dagsorden.

§ 8 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes normalt
kvartalsvis og i øvrigt efter behov.
Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 3 medlemmer, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
Der føres beslutningsprotokol. Beslutningerne bekendtgøres i lokalblade og
på hjemmeside.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt
stemmeflertal, og hvert medlem har
én stemme.
Vedtægtsændringer kan, når de er angivet i dagsordenen med deres fulde
ordlyd, vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§ 10 Forpligtelse
Nr. Lyndelse/Nr. Søby lokalråd tegnes
af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer hæfter ikke
for foreningens forpligtelser.

De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.
3 er på valg i lige år og 2 på valg i
ulige år.
Revisor og suppleanter vælges for et
år adgangen.

§ 11 Opløsning af Lokalrådet
Beslutning om Lokalrådets ophør kan
træffes på samme måde som gældende for vedtægtsændringer. Dog skal
beslutningen bekræftes, stadig blot
med simpel stemmeflerhed, på en efterfølgende generalforsamling afholdt
mindst 4 og senest 6 uger senere.
Lokalrådets formue tilfalder almennyttigt formål i lokalområdet efter
generalforsamlingens beslutning.

§ 7 Bestyrelse
En bestyrelse på 5 medlemmer forestår Lokalrådets daglige ledelse.
Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte. Dog kan også vælges ikke tilstedeværende personer, som skriftligt
har indvilget heri .
Der vælges 2 suppleanter blandt de
fremmødte.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand, sekretær og
kasserer.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte
selvstændigt arbejdende udvalg, hvis
medlemmer kan udpeges også uden
for kredsen af Lokalrådets medlemmer.

§ 12 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er godkendt på den
stiftende generalforsamling den 25.
september 2006.
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Vedtægter for lokalrådet
Kontingent betales forud et år ad gangen.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest to måneder efter fremsendelse af opkrævning, kan af bestyrelsen slettes.

§ 1 Virkeområde
Nr. Lyndelse/Nr. Søby lokalråd har
virkeområde i lokalområdet bestående
af Nr. Lyndelse og Nørre Søby sogne.
§ 2 Formål
Nr. Lyndelse/Nr. Søby lokalråd har til
formål:
At virke til fremme af samarbejde og
forståelse mellem Lokalrådets forskellige interessegrupper.
At være talerør for lokalområdet.
At virke til fremme af samarbejdet
mellem Lokalområdet og de kommunale myndigheder med henblik på
udvikling og styrkelse af lokalområdet.

§ 6 Generalforsamling og medlemsmøde
Nr. Lyndelse/Nr. Søby lokalråds øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes medlemsmøde inden
udgangen af oktober måned.
Generalforsamlingen afholdes inden
udgangen af marts måned og indkaldelse til medlemmerne sker ved annoncering i lokalblade eller dagspressen senest 1 måned før. Indkaldelserne skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

§ 3 Medlemmer
Alle institutioner, foreninger, privatpersoner og erhvervsvirksomheder
kan blive medlemmer af Nr. Lyndelse/Nr. Søby lokalråd.

Valg af dirigent
Valg af referent og eventuelle stemmetællere.
Formanden aflægger beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Det kommende års aktiviteter.
Godkendelse af budget og kontingent
for næste år
Indkomne forslag fra bestyrelse og
medlemmer herunder eventuelle vedtægtsændringer
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
suppleanter
Valg af revisor samt suppleant
Eventuelt

§ 4 Økonomi
Nr. Lyndelse/Nr. Søby lokalråds økonomiske midler fremskaffes gennem
kontingent fra medlemmerne og indtægter fra eventuelle selvstændige
aktiviteter.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Lokalrådets bestyrelse kan ikke optage lån uden generalforsamlingens
samtykke.
§ 5 Kontingenter
Det årlige kontingent fastsættes af
generalforsamlingen.
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Månedens digt
Hvert fortov har sit eget liv,
ogle er skuffet, revet og fejet.
Andre har fliser, to rækker på rad,
Hvor af og til en mælkebøtte
Til absolut ingen nytte
Titter frem, dog !!
Det er nok ganske vist, den elskes af en ørentvist.
Et fortov kan bruges som hvilested,
Hvor en udslidt gammel campingvogn
Kan finde lidt fred.
Den drømmer måske om at rulle på vejen
Eller ha’ en garage, der er helt dens egen.
Som den står der på sit fortov i regn og slud,
Ser den mere og mere sørgmodig ud.
Der er fortove, hvor haven
Gror helt ud på vejen.
Det er nu nok at gå lige til stregen,
For kommer man med barnevogn og unger,
Så er det ud i rabatten, hvor bilerne summer.
Kort sagt !! Tag hvad der kommer,
Håbe på, man får en ”Ommer”.
Moralen er: gå aldrig tur med næsen i sky,
Det er farligt og gi’r dig et dårligt ry.
Tænk, hvis du glider i et eller andet,
Lander på en pose, hvis indhold er blandet.
Derfor husk, hvis du skal ud at vandre,
Hvert fortov har sit eget liv,
Og deri ligner de os andre.
Huspoeten
3

Ivers smukke naturbeskrivelser fra
Nørre Søby og Omegn udkom i starten af sommeren, hvor der blev holdt
en velbesøgt reception på Trekanten.
Der er allerede solgt mange eksemplarer af Naturkalenderen og resten af

oplaget vil blive solgt i Læseforeningen i Varmestuen.
Naturkalenderen koster 50 kr. og
overskuddet går efter aftale med Ketty
Andersen ubeskåret til Skulderbladet
for Nørre Søby og Omegn.

Varmestuen
Vinterhalvårets fællesspisninger kom godt fra start i september, nu med Else
og Kristian ved roret.
Den næste af slagsen finder sted fredag d.13. oktober.
Husk tilmelding på tlf. 6590 1129, senest tirsdag d.10. oktober.
Udover udflugten til Tønder d.25.november har Varmestuen flere spændende
ting på programmet i løbet af vinteren. Blandt andet, d.4.december, et vistnok
temmelig humoristisk foredrag af Anders Kjærsig.
Forhåbentlig en sang- og musik aften med Kristian Juul og Johannes Henriksen, og endnu mere!
nærmere herom senere.
Venlig hilsen Varmestuen

Lokalråd
Der blev holdt stiftende generalforsamling til lokalrådet for Nr. Lyndelse
og Nørre Søby i Varmestuen den 25.
september.

Suppleanter

Følgende blev valgt:

Revisor

Bestyrelse

Pia Sejersen

Jan Reckendorff,
Carsten Mose,
Carsten Jensby
Karen Brandt
Anders Kjærsig,
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Else Larsen
Lis Petersen

Nr. Søby
Freltofte
Nr. Søby
Nr. Lyndelse
Nr. Søby

Nr. Søby
Nr. Lyndelse

Revisorsuppleant
Henny Munch Jensen
red
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