
 

 

 

 

 

Foreningen Skamstrup og Omegns Nyhedsbrev januar 2020 

 

Ordinær generalforsamling afholdes 

tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 

I Skamstrup Forsamlingshus, Skamstrupvej 77 

Efterfulgt af: 

Årsmøde om kommunikation og udvikling. 
Læs årsberetning og se regnskab på de følgende sider 

 

 

 

The Formænd skaber feststemning i Skamstrup 
Forsamlingshus 

Efter festmenu fra kok Anders Jansson & Co 
Lørdag den 29. februar kl. 18.00 
Billetter á kr. 300/350 købes hos 

Jens tlf.21 78 45 52 eller Butik Åse, Hovedgaden, Mørkøv 

Oplysning, fremskridt og fællesskab 
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Som annonceret på forsiden afholder vi ordinær generalforsamling tirsdag den 4. 

februar. Vi forventer ikke de store problemer, men ønsker meget gerne lidt debat om 

medlemsstyrke og fællesskab som opfølgning på beretningen. 

Da dette nyhedsbrev indeholder dagsorden, beretning og regnskab/budget, vil disse 

informationer ikke blive omdelt i papirform på selve generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen håber vi på et spændende årsmøde med en livlig debat om 

netop kommunikation og medlemsstyrke. Vi ser begge dele i forbindelse med de 

muligheder vi har med Holbæk Kommune for at udarbejde en lokalplan for 

Skamstrup og en udviklingsplan for hele området. En redegørelse for omfanget af de 

to planer vil udgøre anden halvdel af årsmødet. 

Begge planer kan kun udføres, hvis der er opbakning fra områdets beboere. 

Vi håber du/I finder tid til at deltage i generalforsamlingen og årsmødet. 

Vi ser meget gerne, at både nuværende - og nye medlemmer indbetaler kontingentet 

for 2020 på kr. 200 pr. voksen person inden generalforsamlingen. Indbetaling kan 

foretages: 

Via netbank til Konto:  Reg. 0518 konto nr. 306358 eller 

Via mobile pay til:    60693 eller 

Kontant til:  Et bestyrelsesmedlem 

Venligst angiv navn på indbetaler. 

Kommende arrangementer (sæt kryds i kalenderen) 

Deadline for tilmelding til Medlemsfesten den 24. januar er nu overskredet. Der er 55 

tilmeldte. 

Torsdag den 30. januar kl. 17.30 er der den sædvanligvis meget hyggelige og 

uformelle fællesspisning, hvor der også er plads til børnenes leg og kreativitet. 

Traditionen tro er der søndag den 22. februar kl. 10 Fastelavnsgudstjeneste i kirken 

med efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset. 

Der er stadig få billetter til årets store begivenhed den 29. februar kl. 18 med Anders 

Jansson’s fornemme menu, efterfulgt af The Formænds fængende firser musik med 

sang og dans. Hvis du ønsker at deltage køb/bestil billet hos Jens tlf. 2178 45 52 
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Ordinær generalforsamling i Foreningen Skamstrup og Omegn 

 

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00 i Skamstrup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

Velkomst  

1.  Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører. 

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/Jens Christensen 

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. v/Susanne Hansen       

4.  Behandling af indkomne forslag. 

4.1 Bestyrelsen foreslår ændring af kontingent indbetaling 

5.  Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent. v/Susanne Hansen 

6.  Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

     På valg er: 

Bestyrelse: 

Susanne Hansen (er villig til genvalg) 

Inge Rubach (er villig til genvalg) 

Mira Jurcenoks (er villig til genvalg) 

Suppleanter: 

Lene Skotby (er villig til genvalg som 3. suppleant) 

Bestyrelsen foreslår valg af: 

Mark Seth (som 1. suppleant) og ??????? (som 2. suppleant) 

7.  Bilagskontrollanter 

Rita Arleth (er villig til genvalg) 

H.H. Ulrich (er villig til genvalg) 

8. Eventuelt 
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Foreningen Skamstrup og Omegns Generalforsamling (FSO) 

Tirsdag en 4. februar 2020 kl. 19.00 

Bestyrelsens årsberetning for 2019: 

Bestyrelsesarbejdet i 2019 har været præget af et godt arbejdsklima med kun meget få fravær ved de 

i alt syv afholdte bestyrelsesmøder. Der er sket en yderlig foryngelse af bestyrelsen og vi har fortsat 

proceduren med større ansvar for initiativer fra de unge. Der er en fin aldersfordeling med stort 

engagement fra alle medlemmer, der supplerer hinanden på bedste vis i udførelsen af 

bestyrelsesopgaverne. 

Medlemstallet har mod forventning været faldende i 2019 og var ved udgangen af året på 125 aktive 

medlemmer. Bestyrelsen er betænkelig ved denne udvikling fordi medlemstallet er et udtryk for 

foreningens styrke og det fællesskab, der tilsammen har medført større lokale forbedringer som 

fibernet samt tilsagn om trafikregulering i Skamstrup og cykelsti fra Skamstrup til Mørkøv. Det er 

også opbakningen fra medlemmerne der vil være afgørende for nye forbedringer i form af en 

lokalplan for Skamstrup og en udviklingsplan for hele Skamstrup-området. 

Efter de afsluttende investeringer i 2018 i fuldisoleret gulv og vægge i forsamlingshuset tyder det på 

en besparelse i varmeforbrug. En utæthed i en vandledning derimod, betød et større vandspild. 

Forsikringen dækkede fuldt ud omkostningerne ved reparationen, hvorimod vandspildet skal 

dækkes af vores budget i 2020 (se budget). ”Heimdalerne”, der er arbejdsgruppen til vedligehold 

har også i 2019 sikret gode fysiske rammer for Forsamlingshuset, Skolestuen og Loppestalden. 

Sidstnævnte blev udvidet med 45 kv. m. som erstatning for teltopbevaring, der med besvær og store 

omkostninger har været brugt tidligere. Udvidelsen er i form af et skur i direkte forbindelse med 

stalden, opført med ejers godkendelse samt landzone- og byggetilladelse fra Holbæk Kommune. Alt 

arbejde blev udført af frivillig arbejdskraft. 

Der har været rimelig tilslutning til foreningens sociale og kulturelle arrangementer og aktiviteter i 

2019. Der har været særdeles stor tilslutning til arrangementer for børn og en stigende interesse for 

fællesspisning. Der er stadig rige muligheder og plads til brug af forsamlingshuset til 

medlemsinitiativer af forskellig slags. Der har i 2019 været mere end 30 udlejninger af 

forsamlingshuset med en indtægt på noget over det budgetterede (se regnskab). 

Det lykkedes en aktiv og dynamisk arbejdsgruppe, på alle niveauer, at sikre et loppemarkedssalg 

som budgetteret (se regnskab). Dette til trods for en, efter vores mening, ikke rimelig konkurrence 

fra Holbæk Forsyning, der har et direkte salg fra genbrugspladsen af de bedste effekter. 

Salgsindtægten fra loppemarkedet skal dog belastes med udgiften til skuret (se regnskab). 

Der har været en beskeden fremgang i besøg til Skolestuen. Det fremgår ikke helt klart af 

entréindtægten, da mange besøgene agerer som om der er gratis entré. En stor succes har været 

opbakningen fra de mere end 20 nye personer, der påtog sig opgaven som vagt på åbningsdage. 

Stort set alle har udvist interesse for opgaven som vagt og for det omfattende materiale om 

lokalsamfundet, der findes i skolestuen. 

Der er et fortrinligt samarbejde mellem Foreningen og Møllelauget. I årsprogrammet for 

Skamstrup-området er der en række fælles aktiviteter og en gensidig støtte til de to foreningers 

aktiviteter. 
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Vi har igen i 2019 deltaget i ølsalg på Mørkøv Kræmmermarked med et overskud til foreningen på 

kr. ca. 10.000 som resultat. 

Foreningen, trafikgruppen og et samarbejde med Lokalforum har ført til en økonomisk og teknisk 

støtte fra Holbæk Kommune til trafikregulering i Skamstrup samt anlæg af cykelstien fra Skamstrup 

til Mørkøv. Begge, sammen med det etablerede fibernet åbner muligheder for Skamstrup som 

attraktivt for bosætning og erhvervsaktiviteter. 

Grundlaget for en lokalplan for Skamstrup og en udviklingsplan for hele området fra Åmose Å til 

Skovvejen blev etableret på Årsmødet, der efterfulgte Den ordinære Generalforsamling den 5. 

februar 2019. På årsmødet præsenterede ”Udviklingsgruppen”: Rammer for landdistriktsudvikling; 

Brug af landskabet til landbrugsmæssige og rekreative formål; Muligheder for bosætning og 

erhvervsvirksomhed og; Politiske vinkler i et partnerskab med Holbæk Kommune. Kommunens 

Borgmester og fire lokalpolitikere/embedsmænd deltog i mødet. Årsmødet blev fulgt op af et 

uddybende formelt og meget konstruktivt møde med Kommunen samt flere møder i 

udviklingsgruppen og med kommunale embedsmænd i løbet af året. Som foreløbig kulmination på 

processen, afventer vi i januar et møde med Kommunen for at drøfte omfang og indhold af en 

lokalplan og en udviklingsplan. 

Vores udfordringer i 2020 kan opsummeres i følgende fire punkter: 

1) Vi vil tilstræbe størst muligt overskud fra driften med henblik på en markant nedbringelse af 

gælden. Derfor, bortset fra mindre investeringer til erstatning af nedslidt inventar, vil der 

ikke blive foretaget investeringer i 2020. For de mindre investeringer håber vi på 

fondsmidler til finansiering. 

2) Vi vil aktivt følge op på – og gøre vores synspunkter og indflydelse gældende på 

trafikregulering i Skamstrup og anlæg af cykelstien fra Skamstrup til Mørkøv. 

3) Vi vil forsøge at imødekomme lokalbefolkningens ønsker samt forbedre formidling, 

kommunikation og medlemspleje. Formålet er at tilvejebringe bedre forhold i området til 

gavn for den enkelte beboer og for fællesskabet, der er nødvendigt for et partnerskab med 

Kommunen og andre instanser. Skolestuen og Møllen vil forventes i højere grad end hidtil at 

være medvirkende til at styrke fællesskabet i Skamstrup.  

4) Vi vil, forudsat der er folkelig opbakning, tage de næste skridt i formuleringen af en 

lokalplan for Skamstrup og en udviklingsplan for hele området fra Åmose Å til Skovvejen. 

Årsmødet, der starter umiddelbart efter generalforsamlingen, vil behandle punkterne 3 og 4. 

Jeg vil slutte med en stor tak til alle medlemmer og hjælpere, læsere af vores nyhedsinformation, 

bidragydere, Holbæk Kommune og sponsorer i 2019. Det er den opbakning, der har gjort det muligt 

at gennemføre de planer som vi startede året 2019 med. Også tak til bestyrelsen for det gode 

samarbejde og aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

På bestyrelsens vegne,  

Jens Christensen, Formand 

 

  



6 

 

  

 

 

 

 

FORENINGEN SKAMSTRUP OG OMEGN 

  

ÅRSREGNSKAB FOR 2019 

 

1. januar til 31. december 2019 

  

OG 

 

BUDGETFORSLAG FOR 2020 
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Foreningen Skamstrup og Omegn Driftsregnskab for Foreningen Skamstrup og Omegn for 

Regnskabsåret 2019 

 

Konto: Beskrivelse: 
Budget 

2019 

Regnskab 

2019 

Budget 

2020 

Kontingent og Gaver 

1 Medlems kontingent. 30.000,00 21.200,00 25.000,00 

2 Tilskud og gaver fra private. 20.000,00 0,00 0,00 

3 Fondsmidler. 0,00 0,00 100.000,00 

Foreningens arrangementer: 

10 Indtægter fra foreningens arrangementer. 25.000,00 20.856,44 50.000,00 

11 Tilskud til afholdelse af foreningens arrangementer. 0,00 0,00 0,00 

12 Abonnement KODA. -3.000,00 -3.508,26 -2.500,00 

13 Mørkøv Kræmmermarked 10.000,00 8.887,92 10.000,00 

Bank og Forsikringer 

20 Renter og gebyrer. -15.000,00 -15.273,84 -15.000,00 

21 Forsikringer og kontingenter. -25.000,00 -25.585,42 -26.000,00 

Skolestuen: (Studiekreds og permanent udstilling:) 

30 Salg af publikationer. 300,00 420,00 500,00 

31 Udgifter vedr. publikationer 0,00 0,00 0,00 

32 Entréindtægter. 1.500,00 780,00 1.000,00 

33 Gaver og tilskud fra private. 0,00 0,00 0,00 

34 Materialer og udstyr. 0,00 0,00 -6.000,00 

35 Reparationer og vedligeholdelse. -1.000,00 0,00 -1.000,00 

36 Varme (Skolestuen) -3.500,00 -3.752,72 -4.000,00 

Stald og Loppemarked: 

40 Indtægter fra loppemarked. 60.000,00 57.930,50 60.000,00 

41 Leje af stald. -4.000,00 -3.120,00 -4.000,00 

42 El til stalden. -4.500,00 -4.610,40 -4.500,00 

43 Materialer til forbedringer og vedligehold af stald. -6.000,00 -38.812,47 0,00 

44 Andre driftsudgifter vedr. Stald. -6.500,00 -5.950,25 -3.000,00 

Ikke momsregistreret administration: 

50 Honorar til udlejer. (indberettes som B-indtægt) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

51 Frimærker. -300,00 -100,00 -200,00 

52 Forplejning ifm. Bestyrelsesmøder og arbejdsdage. -6.000,00 -692,35 -1.000,00 

53 Øvrige Administrationsudgifter. -500,00 0,00 0,00 

Momsafregning, Renter og gebyrer: 

60 Indbetaling og refusion af moms. 40.000,00 47.047,83 -3.000,00 

Momsregistreret Administration: 

70 Formidling. (Hjemmeside, Nyhedsbreve, annoncer m.v.) -3.500,00 -1.308,00 -1.500,00 

71 Generel administration (kontorartikler, farvepatroner m.v. ) -5.000,00 -21.327,15 -12.000,00 

72 Øvrige Administrationsomkostninger. -3.000,00 -1.118,13 -2.000,00 

Indtægter vedr. Forsamlingshuset: 

80 Lejeindtægter fra kommerciel udleje. 80.000,00 99.500,00 90.000,00 

81 Lejeværdi af foreningens arrangementer. 8.400,00 10.500,00 9.000,00 

82 Begravelser og servering. 0,00 0,00 0,00 

83 Rengøring betalt af lejer. 0,00 0,00 0,00 

84 Erstatning af ituslået service og/eller inventar. 500,00 425,00 300,00 
 

85 Øvrige indtægter vedr. forsamlingshuset. 0,00 0,00 0,00 
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Faste Driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset: 

90 Fyringsolie/varme. -45.000,00 -33.723,19 -35.000,00 

91 El. -12.000,00 -9.744,64 -10.000,00 

92 Vand. -1.500,00 -1.111,41 -18.000,00 

93 Renovation. -4.500,00 -4.759,98 -4.500,00 

94 Forbrugsafgifter. -4.000,00 -2.452,99 -4.000,00 

95 Brandteck -4.500,00 -6.088,75 -1.200,00 

Variable driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset: 

100 Rengøring. -5.000,00 -8.426,41 -8.000,00 

101 Honorarer og serviceaftaler. 0,00 0,00 0,00 

102 Indkøb af service og inventar -5.000,00 -1.831,17 -2.000,00 

103 Diverse vedr. drift. -10.000,00 -27.048,48 -5.000,00 

Vedligehold, reparationer og investeringer: 

110 Udskiftning af inventar (stole,borde m.m.) -40.000,00 -10.748,75 -50.000,00 

111 Materialer til reparation og vedligehold. -4.000,00 0,00 -2.000,00 

112 Håndværkerudgifter ifm. reparation og vedligehold. -5.000,00 0,00 -3.000,00 

113 Andre udgifter ifm. reparation, vedligehold og forbedringer. -1.000,00 0,00 0,00 

114 Investeringer afhængig af fondsmidler 0,00 0,00 -50000,00 

 
Resultat 27.400,00 16.452,93 47.400,00 

Balance 

 

 Regnskabsåret 2019  

 

Aktiver: 

31-12-2019 
 

31-12-2018 

Ejendomsværdi: 330.000,00 
 

330.000,00 

Kassebeholdning: 816,00  1.544,70 

Girokonto 1551 7656408 459,39  759,39 

Aktiver i alt   331.275,39 
 

332.304,09 

 
 
Passiver: 

   

Driftskonto 0518 0000306358 254.177,62 
 

271.659,25 

Egenkapital Primo: 60.644,84 
 

198.903,06 

Årets Resultat 16.452,93  -138.258,22 

Egenkapital ultimo 77.097,77  60.644,84 

Passiver i alt   331.275,39 
 

332.304,09 

 

  



9 

 

 

 

 

Bemærkninger til regnskab 

 

 

Moms er inkluderet i alle momspligtige poster i regnskabet samt budget for 2019 og 2020. 

 

Der har været et overskud på kr. 16.452, der var budgetteret med kr. 27.400 i overskud. 

Bankgælden er derfor nedbragt til kr. 254.177. 

 

I 2019 har der været 125 betalende medlemmer, i 2018 var der 144. Der er forudbetalt kr. 3.800 i 

kontingent for 2020. 

 

Overskud af foreningens arrangementer har givet et overskud på kr. 20.856, hvor der var afsat 

kr. 25.000 i budgettet. 

 

Loppemarkedet har givet kr. 57.930 i overskud hvor der var regnet med kr. 60.000. 

 

Lejeindtægt af kommerciel udlejning har givet kr. 99.500 i overskud mod forventet kr. 80.000. 

I 2020 forventer udlejer også god udlejning af huset. 

 

Vi har igen i år deltaget i ølsalget på Mørkøv Kræmmermarked, hvor vi har modtaget kr. 9.797 i 

provision af salg drikkevarer. Også i 2020 er der udsigt til at deltage igen. 

 

Vedr. skolestue/stemmer fra Skamstrup: 

Saldo på netværkskontrakt kr. 7.439,87 pr 31.december 2019 er uændret. Beløbet er øremærket til 

påtænkte udvidede aktiviteter i skolestuen jf. Kontrakt. Vi påtænker at købe en ny computer til 

skolestuen. 

 

Der har igen i år været investeringer i huset. Der er indkøbt nye stole. 

 

Der er blevet lavet en tilbygning til loppestalden, dette beløber sig til kr. 38.812. 

 

Foreningen har haft ekstra udgift til reparation af opvaskemaskine samt ny stik-ledningsventil. 

Der er usikkerhed omkring udgift til vand, vi forventer en større udgift grundet den utætte stik- 

ledningsventil. 

 

Vedrørende investeringer på kr. 50.000 til udskiftning af inventar på konto 110 0g andre 

investeringer på kr. 50.000 på konto114 er begge investeringer under forudsætning af, at der 

kan tilvejebringes helt eller delvis fonds- eller puljemidler som anført under konto 3. 
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Revisor kommentarer: 
 
 

Gennemgang og kontrol af årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2018 for 

Foreningen Skamstrup og Omegn, er ifølge vedtægterne foretaget af de på 

generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter Rita Arleth og Hans Henrik Ulrich. 

 

Kontrollen omfatter det samlede årsregnskab, alle bilag, diverse bankkonti samt sammendrag 

af regnskab og status pr. 31. december 2019. 

 

Undertegnede har følgende kommentarer til regnskabet: 

Der er ikke fundet fejl og mangler i regnskabet, afstemningen er i orden og regnskabet er generelt 

i overensstemmelse med god regnskabsskik, med god oversigt over diverse konti for indtægter og 

udgifter. 

 
 

Skamstrup, den / 2020 

 

 

 

Rita Arleth Hans Henrik Ulrich 

Bilagskontrollant  Bilagskontrollant 

 

 

 

Underskrift er foretaget på bestyrelsesmødet den 16. januar 2020 

 

 

Jens Christensen Frederik Eriksen Susanne Hansen 

 

 

 

Gerda Ulrich Mira Jurcenoks 

 

 

 

Inge Rubach Johnny Rasmussen 
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Perlens Charolais / Foderbutik v. Henning Bach 
Lindholtvej 11, Skamstrup, 4440 Mørkøv 

 

Salg af Foder til: 

Heste, hunde og høns. 

Grise, geder og gnavere.  

Får, fisk og fugle. 

Katte, kaniner og køer 

og meget andet. 
 

Mineraler fra Cellkim 

Moocall kælvningsalarm. 
 

Wrap og halm til heste og køer. 

Salg af kød fra frilandsgrise og 

Charolais kødkvæg 

 
 

 
Diverse markarbejde tilbydes: 
Skårlægning/spredning/rivning/sammenkørsel/mejetærsker/rendegraver osv. 
Kontakt Henning eller Jette for nærmere information 30734407 / 23278866 
Kig på www.perlens-charolais.dk – eller følg os på Facebook ”Perlens 
Foderbutik” 
OBS – FRA APRIL 2017 er ÅBNINGSTIDEN i Perlens Foderbutik om fredagen 
ændret til 13.00 – 17.00  

 

 

 

 

KIMA -EL 
Aut. El – installatør   
 

Kim Hansen 

Skamstrupvej 31 

  

En Go’Kontakt 
 

 

Alle former for el-tele-data-installationer udføres  

Døgnvagt: 20 33 27 02 
 

Klik ind på billige tilbud: 

www.kima-el.dk 
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           Sonja’s nye email er: 77heimdal@gmail.com  

  

mailto:77heimdal@gmail.com
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 KONTAKTPERSONER 

Agenter: 

Navn og adresse e-mail/telefon Område 

Jens Fabricius 

Ulkestrupvej 8 

4440 Mørkøv 

 

jenfab3@email.dk 

24423012 

Ulkestrup og Tømmerup 

Henrik Gelting 

Tømmerupvej 1 

4440 Mørkøv 

 

hgelting@gmail.com  

40833451 

Skellingsted og Åmosevej indtil 

Sørningevej 

Walther Rose 

Sørningevej 18 
4440 Mørkøv 

 

rose@knus.dk 

Tlf: 28199268 

 

Sørningevej fra Skamstrup skilt til 

Åmosevej 

Irene Eriksen 

Bennebogade 6 

4440 Mørkøv 

If.eriksen@os.dk 

24676072 

Bennebo, Grydebjergvej indtil 

Skamstrup og Håbetvej 

 

Agenterne er bestyrelsens forlængede arm i deres respektive område. Deres opgaver er: 

1. at give generel information til lokalområdets beboere om Foreningen og dens aktiviteter og 

arrangementer. 

2. at sælge billetter til Foreningens arrangementer. 

3. at byde velkommen til nye tilflyttere i deres område. 

4. at omdele skriftligt materiale. 

5. at hverve nye medlemmer til Foreningen. 

6. at modtage forslag og kritik om Foreningens virke.  

OBS: KONTINGENT / MEDLEMSSKAB 2020. 

Kontingentet til Foreningen Skamstrup og Omegn (FSO) er 

fortsat uændret: kr. 200 pr.år/pr. person. 

Beløbet kan overføres via netbank til foreningens konto: 

Reg. nr.: 0518 Konto nr.: 306358 

Eller ved MobilePay Nummer 60693 

eller betales kontant til bestyrelsesmedlemmer, agenter og kasserer:  

Husk at give navn på indbetaler 

Foreningens hjemmeside: 

www.skamstrup-fso.dk 

mailto:jenfab3@email.dk
mailto:hgelting@gmail.com
mailto:rose@knus.dk
mailto:If.eriksen@os.dk
http://www.skamstrup-fso.dk/
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Adresseliste: Foreningen Skamstrup og Omegn-2019 

 

 Adresse E-mail Telefon 

Formand 
Jens Christensen 

 

Skamstrupvej 34 

4440 Mørkøv 

jhc.skamstrup@gmail.com  21784552 

 

Næstformand 

Frederik Eriksen 

 

Bennebo Gade 6 

4440 Mørkøv 

f.eriksen2812@gmail.com  24415951 

Sekretær 

Gerda Ulrich 

 

Grydebjergvej 28 

4440 Mørkøv 

gerda@ulrich.dk  22425438 

Kasserer 

Susanne Hansen 

 

Chr. Hansensvej 15 

4440 Mørkøv 

shsept1956@gmail.com  24492826 

Medlem 

Inge Rubach 

 

Nørreskovvej 9 

4440 Mørkøv 

inge_rubach@yahoo.dk  20210821 

Medlem 
Johnny Rasmussen 

 

Skamstrupvej 36 

4440 Mørkøv 

crackassdk@hotmail.dk  27460860 

Medlem 
Mira Jurcenoks 

Sørningevej 28 

4440 Mørkøv 

 

jurcenoks@gmail.com 51357384 

Første Suppleant 

Lene Skotby 

 

-------------------------- zigi1448@icloud.com  40195878 

Anden Suppleant 

Cecilie Garrido 

 

Skamstrupvej 41 

4440 Mørkøv 

 

garrido.cecilie@gmail.com  29880155 

 

 

 

Udlejer Forsamlingshus 
Sonja Christiansen 

 

Skamstrupvej 86 

4440 Mørkøv 

77heimdal@gmail.com  26292668 

Foreningens hjemmeside 

www.skamstrup-fso.dk 
Gert Grønnegaard 

  

Skamstrupvej 29 

4440 Mørkøv 

gg@gertoghanne.dk  

 

 

23605053 

 

 

Loppemarked koordinator 
Johnny Rasmussen 

 

Skamstrupvej 36 

4440 Mørkøv 

 crackassdk@hotmail.dk  27460860 

Skolestue Bestyrer 
Lotte Christensen 

 

Skamstrupvej 34 

4440 Mørkøv 

 

lck.skamstrup@gmail.com  29385543 

Vedligehold af bygninger 

Frederik Eriksen 

 

Bennebo Gade 6 

4440 Mørkøv 

f.eriksen2812@gmail.com  24415951 

Akut hjælp - VVS Hans Henrik Ulrich. Mobil 20320558 

Akut hjælp - El Erik Larsen               Mobil 51648674 
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