
 

 

Foreningen Skamstrup og Omegns Generalforsamling 2022 (FSO) 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2021: 

Covid-19 har, som for alle andre, påvirket Foreningens arbejde i 2021. På grund af 

forsamlingsforbuddet, blev der ikke afholdt den årlige ordinære generalforsamling, planlagt til den 4. 

februar. Alle bestyrelsesmedlemmer indvilligede i at fortsætte på deres respektive poster indtil februar 

2022. Denne beslutning blev kommunikeret til foreningens medlemmer med mulighed for indsigelse. 

Årsberetning og revideret regnskab for 2020 blev samtidig sendt til medlemmerne. Der var ingen 

indsigelser. Første halvår af årsprogrammet for 2021 blev ikke annonceret da ingen arrangementer 

blev afholdt før en velbesøgt Skt. Hans fest i juni. 

Ovenstående situation betød, at bestyrelsen indførte en streng budgetkontrol, uden større 

investeringer og med minimale udgifter i første halvdel af året. Med forventning om samfundets 

åbning, satsede vi på et højt aktivitetsniveau i 2. halvår. Modsat andre aktiviteter, var det muligt at 

holde loppemarked hver onsdag aften fra april til oktober. Meget tyder på at onsdagsmarkedet er et 

initiativ der er værdsat af kunderne. 

De økonomiske nøgletal for 2021 er for alle væsentlige indtægtsposter betydeligt bedre end de 

budgetterede, hvilket skyldes den stramme og strategiske budgetstyring. Nøgletallene er: 

1. Medlemskontingent – kr. 33.400; ved årets udgang var der 154 betalende medlemmer. Det er 

en svag stigning, sammenlignet med 2020. Vi havde forventet en større medlemstilgang som 

en effekt af den omfattende indsats fra foreningen i tilbuddet om udrulning af fibernet. Det 

var ikke tilfældet. 

2. Foreningens arrangementer gav et overskud på kr. 32.790, primært på grund af pæne overskud 

fra høstfest og julefrokost. 

3. Mørkøv Kræmmermarked indbragte kr. 20.106, hvor overskud fra foreningens deltagelse i 

ølsalg var en betydelig større succes end i tidligere år, delvis på grund af det favorable vejrlig. 

4. Loppemarked – kr. 96.513 var foreningens klart største indtægtskilde i 2021. Det skyldes en 

massiv støtte til markedets aktører, der omfatter bestyrelsens prioritering, afhentning af 

loppeeffekter og frem for alt en dedikeret gruppe ”staldlopperne” med ansvar for indretning i 

stalden og salg hver onsdag fra april til oktober, samt afholdelse af et større marked i oktober. 

Staldloppernes indsats blev påskønnet ved udnævnelse til ”Årets Skamstrupper 2021”. 

5. Kommerciel udlejning af forsamlingshuset – kr. 61.200, der hovedsagelig kommer fra den 

kommercielle udlejning, der normaliserede i anden halvdel af 2021. 

Detaljer kan ses i regnskabet 2021, men resultatet med en nedbringelse af gælden med kr. 113.341 

giver mulighed for en gældfri forening som planlagt til senest ultimo 2023. Gælden var ved årets 

udgang på kr. 144.456. 



 

 

Som nævnt har en stor indsats fra foreningen givet 677 husstande mulighed for internetforbindelse 

gennem fibernet. Ifølge udbyderen Fibia har 58 % benyttet sig af tilbuddet. Stort set alle kabler blev 

nedgravet i 2021, og ifølge Fibia vil tilslutning blive foretaget fra januar til april 2022. 

Foreningen har året igennem deltaget med forslag og kommentarer til anlæg af cykelstien fra 

Skamstrup til Mørkøv samt trafikdæmpende foranstaltninger i Skamstrup. Resultatet er et anlæg, der 

på alle måder opfylder vores ønsker. Udførelsen af anlægget blev definitivt godkendt på 

kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2021. Udbudsrunden har givet tilbud, der er mere end 

det dobbelte af budgettet. Holbæk Kommune vil derfor i januar 2022 undersøge om der er mulighed 

for besparelser i projektet. Vores ønske er naturligvis, at man implementerer det vel planlagte anlæg 

i sin helhed og igangsætter arbejdet så hurtigt som vejrliget tillader. 

Det lykkedes at sikre fuld finansiering med kr. 684.000 til projektet Skamstrup Landsbyfællesskab. 

Da vi har fået tilsagn fra flere fonde, har vi et beløb der er betydeligt større end budgettet. Vi ønsker 

derfor en forhandling (tilsluttet på vælgermødet i Skamstrup 5. oktober) med Holbæk Kommune om 

udvidelse af projektet. En udvidelse vil have samme koncept og formål: at styrke fællesskabet, men 

med fokus på landskabs planlægning og -forvaltning, der også tilgodeser de syv små landsbysamfund 

i foreningens aktionsområde. Det oprindelige projekt er planlagt i detaljer, udbud og indhentning af 

tilbud er under forberedelse. Selve arbejdet starter tidligt forår og projektet forventes gennemført som 

planlagt forudsat rettidig byggetilladelse til legepladsen kan opnås senest april/maj. Hvis det lykkes, 

kan officiel indvielse og afrapportering til fonde, gennemføres sidst i oktober 2022. 

Sidst på året tog en gruppe personer initiativ til en fredagscafé. Formålet er at lære hinanden bedre at 

kende på tværs af alder, køn m.m. Cafeen er ikke planlagt som en overskudsgivende aktivitet, men 

forventes at være selvfinansierende – måske med et lille overskud-. Der har været tre succesfulde 

fredagscafeer i 2021, og cafeen vil fortsætte med åbent for gæster den 2. fredag hver måned i 2022. 

Den fælles køkkenhave blev ved afslutning af vækstperioden evalueret af deltagerne. De besluttede 

at fortsætte i 2022 og vil bruge erfaringerne fra 2021 til diverse forbedringer i planlægning og drift 

af køkkenhaven. 

Vi har efter nedlukning i første halvdel af året genoptaget arbejdet med projektet: ”Ud i naturen”. 

Målet er i 2022 at kombinere planer for Ulkestrup Lyng og Friluftsområdet i Skellingsted med et 

sammenhængende stisystem i hele området. 

Landsbyskolen har været lukket hele året på grund af lokalets begrænsede størrelse til forsamlinger 

og fordi der langt hen på sommeren skulle vises cornonapas ved indgang. 

Der er udarbejdet et varieret årsprogram for 2022, der ikke forventer nedlukning af samfundet i 2022. 

Der forventes dog myndighedskrav, der også i 2022 vil sætte begrænsninger ved afholdelse af 

arrangementer og aktiviteter. Hovedprincippet i årsprogrammet er i videst muligt omfang at adressere 

aktiviteter til - og med ressourcer fra lokalområdet. Programmet prioriterer børnevenlige aktiviteter. 

Tre arrangementer er indtægtsgivende med henblik på et rimeligt overskud. De resterende er gratis 

eller med en beskeden entré til dækning af udgifter til arrangementet. 



 

 

Den ordinære generalforsamling den 2022 vil følge vedtægternes dagsorden. Bestyrelsen vil foreslå 

to vedtægtsændringer. Der vil være formandsvalg og behov for valg af 2-3 suppleanter. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der i de forløbne 15 år er foretaget betydelige investeringer i fysisk 

infrastruktur til glæde for områdets beboere. Det er nu bestyrelsens ønske at drøfte og vurdere disse 

forbedringer sammen med områdets beboere. Hvordan de har medvirket til at styrke fællesskabet? og 

hvordan vi fortsat kan sikre deres funktion og vedligehold? Vi håber rigtigt mange vil møde op til 

årsmødet (efter generalforsamlingen) hvor disse emner vil blive adresseret. 

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

bidragydere, Holbæk Kommune og sponsorer i 2021. Det er den opbakning, der har gjort det muligt 

at gennemføre foreningsarbejdet i et yderst vanskeligt år. Også tak til bestyrelsen for det gode 

samarbejde og aktive deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

På bestyrelsens vegne,  

Jens Christensen, Formand 



Bestyrelsens forslag til tre vedtægtsændringer: 

1) 

§ 4: Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel ved avertering i 

den lokale ugeavis og ved opslag ved forsamlingshuset. 

Ændres til: 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på 

hjemmesiden www.skamstrup-fso.dk, via foreningens nyhedsbrev og ved opslag ved 

forsamlingshuset. 

Begrundelse: 

Med ophør af Jyderup Posten er det hensigtsmæssigt at spare annonceudgift i andre 

medier. 

2) 

§ 4: Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel 

Ændres til: 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel 

Begrundelse:  

Det er en mere hensigtsmæssig og fuldt tilstrækkelig tidsfrist. 

3)  

§ 6: Bestyrelsen 

Tegningsberettiget er formanden og kassereren i fællesskab. Derfor kan disse 

bestyrelsesposter ikke bestrides af en og samme person. 

Der tilføjes: 

Bestyrelsen kan meddele prokura til personer udenfor bestyrelsen forudsat, at en 

person fra bestyrelsen udnævnes til at følge og godkende de sager og dispositioner, 

hvortil der meddeles prokura. 

Begrundelse: 

Foreningen har – og vil fremover have aktiviteter og projekter, der implementeres af 

personer med en ekspertise som ikke er til stede i bestyrelsen. Prokura vil blive 

meddelt til den ansvarlige for sådanne aktiviteter og projekter. 

http://www.skamstrup-fso.dk/
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Foreningen Skamstrup og Omegn
Driftsregnskab for Foreningen Skamstrup og Omegn for

                                                                   Regnskabsåret 2021

Konto: Beskrivelse:
Budget Regnskab Budget

2021 2021 2022

Kontingent og Gaver

1 Medlems kontingent. 30.000,00 33.400,00 30.000,00
2 Tilskud og gaver fra private. 5.000,00 7.737,38 5.000,00
3 Fondsmidler. 684.000,00 0,00 1.168.000,00

Foreningens arrangementer:

10 Indtægter fra foreningens arrangementer. 25.000,00 33.759,58 40.000,00
11 Tilskud til afholdelse af foreningens arrangementer. 0,00 -969,00 800,00
12 Abonnement KODA. -1.500,00 -1.518,06 -1.500,00
13 Mørkøv Kræmmermarked 11.000,00 18.662,33 15.000,00

Bank og Forsikringer

20 Renter og gebyrer. -18.000,00 -15.317,70 -12.000,00
21 Forsikringer og kontingenter. -30.000,00 -28.824,29 -20.000,00

Skolestuen: (Studiekreds og permanent udstilling:)

30 Salg af publikationer. 1.000,00 0,00 1.000,00
31 Udgifter vedr. publikationer 0,00 0,00 -400,00
32 Entréindtægter. 1.500,00 300,00 1.500,00
33 Gaver og tilskud fra private. 0,00 0,00 0,00
34 Materialer og udstyr. -1.000,00 0,00 -1.000,00
35 Reparationer og vedligeholdelse. -500,00 -514,69 -500,00
36 Varme (Skolestuen) -3.500,00 -4.106,92 -4.500,00

Stald og Loppemarked:

40 Indtægter fra loppemarked. 70.000,00 96.513,50 80.000,00
41 Leje af stald. -3.200,00 -3.120,00 -3.500,00
42 El til stalden. -5.000,00 -4.480,93 -5.000,00
43 Materialer til forbedringer og vedligehold af stald. -4.000,00 -2.839,00 -4.000,00
44 Andre driftsudgifter vedr. Stald. -3.000,00 -2.500,00 -3.000,00

Ikke momsregistreret administration:

50 Honorar til udlejer. (indberettes som B-indtægt) -10.000,00 -5.000,00 0,00
51 Frimærker. 0,00 -121,00 -150,00
52 Forplejning ifm. Bestyrelsesmøder og arbejdsdage. -5.000,00 -737,90 -1.000,00
53 Øvrige Administrationsudgifter. 0,00 0,00 -6.000,00

Momsafregning, Renter og gebyrer:

60 Indbetaling og refusion af moms. -15.000,00 7.348,00 -2.000,00

Momsregistreret Administration:

70 Formidling. (Hjemmeside, Nyhedsbreve, annoncer m.v.) -1.000,00 -1.876,75 -1.000,00
71 Generel administration (kontorartikler, farvepatroner m.v. ) -8.000,00 -13.710,65 -15.000,00
72 Øvrige Administrationsomkostninger. -1.000,00 -771,28 -1.000,00

Indtægter vedr. Forsamlingshuset:

80 Lejeindtægter fra kommerciel udleje. 45.000,00 61.200,00 80.000,00
81 Lejeværdi af foreningens arrangementer. 3.000,00 4.500,00 6.000,00
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. 200,00 0,00 200,00
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85 Øvrige indtægter vedr. forsamlingshuset. 0,00 0,00 0,00

Faste Driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset:

90 Fyringsolie/varme. -32.000,00 -27.652,11 -32.000,00
91 El. -8.000,00 -6.699,95 -10.000,00
92 Vand. -2.000,00 -975,55 -2.000,00
93 Renovation. -5.000,00 -3.446,00 -8.000,00
94 Forbrugsafgifter. -3.000,00 -1.323,20 -3.000,00
95 Brandteck -1.000,00 -1.098,75 -1.500,00

Variable driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset:

100 Rengøring. -5.000,00 -4.458,14 -5.000,00
101 Honorarer og serviceaftaler. 0,00 0,00 0,00
102 Indkøb af service og inventar -3.000,00 -2.474,20 -3.000,00
103 Diverse vedr. drift. -5.000,00 -2.249,00 -10.000,00

Vedligehold, reparationer og investeringer:

110 Udskiftning af inventar (stole,borde m.m.) 0,00 0,00 0,00
111 Materialer til reparation og vedligehold. -3.000,00 -6.954,35 -8.000,00
112 Håndværkerudgifter ifm. reparation og vedligehold. -2.000,00 -3.764,66 -5.000,00
113 Andre udgifter ifm. reparation, vedligehold og forbedringer. 0,00 0,00 0,00
114 Investeringer afhængig af fondsmidler -684.000,00 0,00 -1.168.000,00

Resultat 13.000,00 115.916,71 90.450,00


