Tidende

13. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2008

I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om:
•
Generalforsamlinger i Skjød
•
Jordskælv i Skjød
•
Fællesspisning
•
Skjød om 20 år
•
Og meget, meget mere

Børnenes dag

Den 24. maj bliver legepladsen igen
fyldt med byens børn, når der bliver
holdt børnenes dag.
Temaet i år bliver cirkus,
og det kan nok godt
loves, at der kommer
en lille overraskelse i
den retning.
Alle børn (og voksne)
opfordres til at møde
op i sit flotteste
cirkuskostume.
Begivenhederne starter kl. 13.00 på legepladsen.
Skjød Borger– og Idrætsforening

Side 2

Formanden takker af….
Det er tid til ny formand i Skjød Borger- &
Idrætsforening, og heldigvis har foreningen
løbende fået nye bestyrelsesmedlemmer, så
vi i dag har friske kræfter og dedikerede folk.
Jeg har været formand i 8 år, og bestyrelsesmedlem i 11 år. Det har været en spændende
tid med mange udfordringer, som jeg sammen
med bestyrelsen har søgt at løfte efter bedste
evne.
Selvom jeg helst ser fremad og vi alle i
bestyrelsen, i samarbejde med landsbyens
indbyggere, glæder os til at være med til at
præge udviklingen i Skjød i positiv retning (vi
har da undgået den frygtede landsbydød), er
det altid sundt at gøre status og reflektere
over, hvad vi har udrettet i årene, der er gået.
Da jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet i sin tid,
var det på opråb fra en trængt Skjød Ungdoms- & Idrætsforening, der havde
svært ved at finde nye bestyrelsesmedlemmer.
Der var fare for, at foreningen måtte nedlægges, hvilket jeg og flere andre syntes
var rigtig ærgerligt. Idrætstilbud i landsbyen er vigtige for børnenes velvære og
sociale sammenhold, og jeg gik ind i idrætsforeningen med det erklærede mål at
skabe flere tilbud til børn og unge.
Vi fik mixed bold - en ugentlig aften med boldspil, ikke kun fodbold, for alle
aldersgrupper, hvor ideen var, at man som forældre kunne lege med egne børn
og andres børn samtidig i sommersæsonen. Det viste sig, at de foretrukne boldspil
var fodbold og rundbold, men vi søgte og fik penge til også at spille basket- og
volleyball.
Om vinteren lavede vi forskellige indendørs aktiviteter i klubhuset, mest bordtennis, men også klassiske brætspil blev fundet frem.
Sådan gik det nogle år. Udendørs sæsonen med mixed bold viste sig at være den
mest levedygtige, og vi har det også på programmet i år.
Det sværeste har vist sig at være at fastholde de unge efter konfirmationsalderen,
hvor de får andre interesser, som fx kærester, men også skolen fylder mere og der
er mere udfordrende og spændende boldaktiviteter i de støre byer, der mestrer at
stille flere hold – i Skjød kan vi ikke stille hold til fx fodbold mere.
Vi har diskuteret trænerkurser og ledelsesprogrammer for de unge, men det blev
ved snakken. Jeg håber, den fremtidige bestyrelse er mere opfindsom.
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IT revolutionen stormede derud af i disse år.
Før 2000 var højhastighedsforbindelser et særsyn i Skjød, og da Borgerforeningen og Ungdoms- & Idrætsforeningen blev slået sammen til den forening,
vi kender i dag, tog vi udfordringen op og søgte penge til at lave et computerværested i klubhuset. Vi købte tre computere og printer, fik netværk og internetadgang og projektor til storskærm, og i nogle år var det et stort hit – især blandt de
unge, der holdt mange ’spillenætter’ i klubhuset.
Flere af den gamle generation tog også imod tilbuddet om oplæring udi
computere og søgning på internet, men det blev aldrig den store succes, vi
havde håbet på. Tanken var bl.a. også at få nedskrevet landsbyens historie,
måske udbygge Børge Jensens værk om huse og folk i Skjød, men det fængede
ikke de unge.
For et par år siden tog vi konsekvensen og nedlagde internetforbindelsen, de
fleste havde da fået gode forbindelser i hjemmene.
Projektoren har vi dog haft megen glæde af, især til foredrag i forsamlingshuset
og til filmfremvisning i klubhuset.
Sidst i halvfemserne havde fremsynede kræfter lokalt, i landsbyrådet og i
kommunen, hittet på at lave skitseplaner for landsbyerne, hvor arkitektstuderende
kunne give et frisk syn på forskønnelse og landsbyplanlægning.
Skjøds arkitektstudiner fremkom bl.a. med forslag om en gadekærspromenade,
og selvom vi ikke kunne realisere det oprindeligt foreslåede projekt til fulde, fik vi
søgt penge til at anlægge den promenade, de fleste af os er glade for i dag.
Promenaden ved gadekæret med integrerede hvidtjørnetræer og flagstænger
bliver flittigt brugt og har været med til at gøre gadekæret til det foretrukne fristed
i Skjød. Hele sommersæsonen bliver der fisket og spist medbragte madpakker
ved bord/bænkesættene på promenaden.
Jeg er stolt af, at vi fik lavet et så flot resultat!
Promenaden har også givet nyt liv til de sommerfester, vi har afholdt omkring
gadekæret. Efter at have holdt sommer/byfest på stadion i mange år, har de
senere års gadekærssommerfester været et frisk pust. Vi har holdt sommerfester
med forskellige temaer, men et fast indslag er gadekærsregattaen. Senest har vi
været så heldige, hvor Skjød er blevet det geografiske centrum i Favrskov
kommune, at alle kommunens brandvæsener holder BrandCup på stadion og at
vi kan bygge sommerfesten op herom, så vi igen er tilbage på stadion.
Vi har også brugt megen tid og kræfter på legepladsen i Skjød, og selvom
græsset skal slås og legepladsen skal vedligeholdes hvert år, har vi fået
installeret nogle gode og holdbare legeredskaber. Legepladsen danner fortsat
rammen om Børnenes dag i maj, og det har været en fornøjelse at se så mange
børn og aktiviteter på pladsen igennem flere år. Mine egne børn er blevet store og
har ikke nogen udtalt interesse for legepladser mere, men der er heldigvis mange
nye børnefamilier i Skjød med små børn, og jeg håber, de vil nyde at være med til
landsbyens vedligehold og præge den fremtidige udvikling, som jeg og andre har
været det i de forgangne år, så vi også fremover har en landsby, vi kan være
stolte over at bo i.
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Jan Stagsted

Så gik det første år i Favrskovs nye Landsbyråd
Hvad har vi så lært det første leveår? Ja, Landsbyrådet har afprøvet en organisation, der er splittet op i to - et forretningsudvalg med 7 valgte medlemmer og - et landsbyråd bestående af
de 41 landsbyrepræsentanter plus 2 politikere.
Vi har kunnet mødes og fordele de midler, som byrådet stillede
til rådighed for Landsbyrådet og det kommer der forhåbentlig
mange gode tiltag ud af i landsbyerne. Ønskerne har været
mange og varierede. Vi har endnu ikke været gode til at være
visionære, men det kommer vel, når der skal tages stilling til politikker, hvor bl.a.
bosætning i og udvikling af landsbyerne skal diskuteres.
Landsbyrådet var med til at søsætte Favrskov quizzen sammen med Nis Boesdal.
Spørgsmålene udkom siden i bogform. Der har været afholdt en særskilt møderække om forsamlingshusene, Landsbyrådet er blevet repræsenteret i flere råd og
brugergrupper, som Favrskov Kommune nedsatte i 2007.
Landsbyrådet har nedsat arbejdsgrupper til:
- formulering af en landsbypolitik
- hvordan kan vi støtte og forbedre landsbyernes legepladser
- hvordan kan kommunikationen og informationen ske på bedste vis mellem
landsbyerne, kommunen og Landsbyrådet
- hvordan skal bevillingen til Landsbyrådet fremover fordeles og kriterier
for tilskudsordninger.
Lige nu er mange foreninger og organisationer i gang med at nærlæse kommunens forslag til Planstrategi 07. Det er heri, at de kommende ønsker og rammer
for den næste kommuneplan defineres og vedtages.
Dvs. den vil sætte dagsordenen for bl.a. landsbyernes udviklingsmuligheder i
den/de kommende planperiode(r).
Prognoser siger, at Skjød vil være en af de få landsbyer i Favrskov, som i de kommende år vil vokse. Det er jo glædeligt. Prøv lige at stoppe op og tænk på, hvor
mange virksomheder, der er knyttet til Skjød og nærmeste omegn - det er mange i
forhold til gennemsnittet.
Der bygges fortsat huse på Hejnskildevej. Foreningerne er bestemt ikke under
afvikling. Forsamlingshuset overlever uden vært.
Der er mange gode kræfter i Skjød. De tænker både traditionelt og visionært. Det
bør vi alle støtte op om og vise, at Skjød er et godt sted at bo og at vi har noget at
tilbyde. Det image er vigtigt, at vi får signaleret ud bl.a. for at tiltrække nye beboere til landsbyen med det flotte gadekær i naturskønne omgivelser.
Læn dig ikke tilbage, for vi skal fortsætte med at udvikle Skjød og formulere vores
behov, for ellers kan vi risikere, at mulighederne ”smutter” udenom.
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Hanne Wind-Larsen

Hjælp med at gøre Skjød forårsklar

Den 26. april mødes vi i klubhuset
til morgenkaffe i kl. 9.00,
hvorefter vi skal hygge os med
at gøre byen forårsklar.
Vi opfordrer alle til at hjælpe med
oprydning og klargøring,
derunder også andre foreninger.
Vi glæder os meget til at se en
masse glade Skjødsere.
Skjød Borger– og Idrætsforening

Skjød Oldboys
Sæson 08 starter så småt
for Oldboys.
Jeg klarer tilmelding til
OOB d. 7. februar og
turneringen starter op
først i april. Her er alle
over 40 år selvskrevne til
holdet, men også dem der
ligner 40 årige…….
Vores kampbane er i
år kategoriseret som en
brugsbane. Vi skal derfor
selv kridte banen op.
Jeg håber på hjælp til
opkridtning.
Jeg håber på, at der er mange,
der vil spille Turneringsbold.
Hvis du ikke allerede er med på holdet, kan du
tilmelde dig til mig på tlf.: 8696 0074
Vel mødt.
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Hvordan ser det ud i Skjød-området om 20 år?
Fremtidsforskere og Danmarks Statistik forudser, at
Favrskov Kommune bliver en af de danske kommuner, som vokser mest i indbyggertal i de næste 20
år. Det er en af de forudsigelser, som byrådet skal
forholde sig til, når fremtiden for Favrskov Kommune skal planlægges.
PLANSTRATEGI
Byrådet arbejder for øjeblikket med en
Planstrategi07, som skal afstikke rammerne for udvikling i kommunen i de næste 20-30 år.
Strategien drejer sig blandt andet om beskyttelse af
grundvand og placeringen af boliger, veje og
erhverv. Forslaget til planstrategi er sendt til høring
i hele kommunen. Samtidig har byrådet gennemført
10 offentlige møder rundt i kommunen, hvor alle har
haft lejlighed til at kommentere planforslaget.
UDVIKLINGEN I ØSTJYLLAND
Med Århus som dynamo forventes der en markant vækst i alle de byer, som
ligger som perler på en snor fra Kolding til Randers. Favrskov Kommune bliver en
væsentlig del af denne østjyske vækstkoridor. Derfor må vi forvente, at det i
stigende omfang bliver attraktivt at bosætte sig i Favrskov Kommune tæt på
Århus. Endvidere vil det være attraktivt for erhvervsvirksomheder med en
placering tæt ved motorvej og en styrket kollektiv trafik med den kommende
togbane fra Århus.
LEVENDE LANDSBYER
En af de overordnede målsætninger i Planstrategien er, at landsbyernes kvalitet
som bosætningsmulighed skal styrkes. Den konkrete udførelse af Planstrategien
skal, i følge loven, foregå via en Kommuneplan. Det er i Kommuneplanen, at
byrådet helt præcist peger på, hvor der kan være boligvækst, for eksempel i
Skjød. I Kommuneplan09 skal byrådet revurdere landsbyafgrænsningen, og sikre
bevaringsværdige bystrukturer og bygninger.
SKJØD OG ÅRHUS TÆTTERE PÅ HINANDEN
Allerede i dag oplever vi Skjød-borgere, at Århus breder sig vestpå. Byer som
Hinnerup, Søften og Hadsten er næsten fordoblet i de sidste 20 år. Århus
Kommune planlægger en helt ny by i Lystrup, og i Skejby er Region Midtjylland
på vej med Danmarks største hospital.
Fortsættes næste side →
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Endvidere forsøger vi at få staten til at betale en togbane med hyppig kollektiv
trafik fra Århus til Hinnerup og Hadsten. Allerede i 2009 åbnes en helt ny
motorvejsstrækning fra Søften til Skødstrup
Denne vejforbindelse var jeg i øvrigt for 9 år siden med til at beslutte i det
daværende Århus Amtsråd, og staten afslutter nu det store vejprojekt.
Samlet set bliver det endnu mere attraktivt at bo eller flytte til Skjød-området,
og det vil påvirke hus- og jordpriser i positiv retning.
KOMMUNEPLAN PÅ VEJ - OGSÅ FOR SKJØD
Som byrådsmedlem lægger jeg vægt på, at Skjød-området bevarer sit præg som
landsbysamfund. Vi skal holde fast i de særlige kvaliteter, som livet på landet eller
i landsbyer giver mulighed for. Det betyder, at der skal være mulighed for at
forbedre og udbygge de eksisterende boliger. Samtidig skal det i mindre omfang
være muligt at bygge nye boliger i randen af Skjød By, og forbedre de fællesfaciliteter, som er vigtige for sammenholdet i landsbyområdet. I planlægningsfasen vil
byrådet lytte meget til Landsbyrådet, hvor Skjød er velrepræsenteret.
Christian Møller - Nielsen (V),
2.viceborgmester i Favrskov Kommune

Nyt fra Skjød Petanque

Åbningsturneringen er også i år d. 1. maj kl. 13.00.
Det er ikke nødvendigt med forhåndstilmelding.
Bare mød på Petanquebanen og vær klar til en god dyst.
Skjød Petanque
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Invitation til virksomhedsbesøg

Skjød Borger- og Idrætsforening inviterer sammen med
Frode Laursen til et besøg hos et af Danmarks største lagerhoteller
Torsdag den 8. maj 2008 kl. 19.00
Frode Laursen har en lagerkapacitet på 218.000 m2,
har 600 lastbiler, 1100 ansatte og 200 vognmænd.
De håndterer 1,25 mio. paller om året.
Du vil få meget mere at vide under den spændende rundvisning.
Arrangementet, som er gratis, varer ca. 2 ½ time og starter med
rundvisning på og omkring lageret og slutter med kaffe.
Tilmelding senest den 28. april
til Mariann Bohnstedt, tlf: 8691 2337
Skjød Borger- og Idrætsforening
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Nyt job?

Kunne du tænke dig at blive dagplejer?

Lotte holder desværre
som dagplejer d. 1. april.
Der kommer derfor til at
mangle en dagplejer i
Skjød.
Tør du tage det pædagogiske og praktiske ansvar?
Vil du ha’ et selvstændigt job i dit eget hjem?
Brænder du for at arbejde med børn?
Har du et børnevenligt hjem?
Så er det måske noget for dig at blive min nye kollega?
Lyder det interessant og har du lyst,
må du meget
gerne kontakte mig, hvis du vil vide
mere om jobbet.
Du kan også kontakte
KirstenSide
Mule
Side
10
10 Hansen, områdeleder i

PÅSKEBANKO
Så er det tid til Borgerforeningens
traditionsrige Påskebanko
med lammekøller som pladepræmier

søndag d. 16. marts kl. 14.00
i Forsamlingshuset i Skjød
Der er 20 række- og hovedpræmier.
Vi stopper spillet, når disse er uddelt.

Vel mødt
Skjød Borger– og Idrætsforening
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Vinder af Gæt en Skjødser
I sidste nummer af
Skjød Tidende,
var det Ingrid
Hellemann, der
fortalte lidt om sig
selv.
Det havde Gerda
Dremstrup gættet
og hun vandt
gavekort til
fællesspisning.

Gæt en Skjødser

Jeg er ikke født og opvokset i Skjød.
Jeg kommer fra en anden landsby ikke så langt fra Skjød,
hvor jeg har haft mine unge år.
Min ægtefælle og jeg kom til Skjød i 1985, hvor vi var så
heldige at få en lejlighed. Den boede vi i et år.
Så købte vi eget hus, men jeg kan ikke sige,
at vi bor i det pæneste kvarter.
Jeg har spillet dilettant i mange år.
Vi har den dejligste hund, der får en del frisk luft,
som dens ejer synes vældig godt om.
Klip………………………………………………………………………………………….
Jeg tror, det er _________________________________der fortæller om sig selv.
Indsendt af ___________________________________
Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. april
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Jordskælv i Skjød?
I Skjød kan vi prale af, at vi har et helt specielt geologisk fænomen, nemlig
spaltedale. Det er de lange, smalle dale, der ses nord for byen. Prøv en gang at
stå på Skræddergyden øst for Peter Carstensens gård og kig hen over gårdens
møddingsplads mod nord. Eller fra Frijsenborgvej ved Nordly lige uden for byen.
En smal dal med ret stejle sider strækker sig – eller nærmest skærer sig gennem landskabet langt der ud ad – nogle steder er den vandfyldt, så der er
opstået en aflang sø eller mose.
Allerede i 1916 gjorde geologen Vilhelm Milthers opmærksom på dette fænomen, der kun kan ses her i området mellem Hammel og Grundfør – tydeligst syd
for Hvorslev og her ved Skjød. Dalene er næsten retlinede, smalle og op til 8 km
lange. De strækker sig omtrent i retningen nord-syd. Det helt specielle er, at de
skærer sig gennem landskabet uanset om det er højt eller lavt.
Derfor kan de heller ikke skyldes
regnvandets sliden sig gennem terrænet. Heller ikke isen kan skabe den
type formationer. Den mest sandsynlige forklaring er, at de er opstået
tektonisk, dvs. ved jordskorpebevægelser. Og det må være sket sent i
istiden eller derefter, da de gennemskærer istidslandskabet. Enkelte
steder i området er fundet forhøjede
værdier af klorid i grundvandet.
Disse fund kan forklares naturligt ved,
at der sker opstigning af salt mineralholdigt vand fra dybet langs sprækker
i undergrunden.
Ingen ved, hvor hurtigt opsprækningen er sket. Måske er revnerne
kommet i undergrunden og jorden
ovenpå er efterhånden sunket ned.
Men lige efter istiden har jorden i
mange år været frosset også om
På kortet er spaltedalenes sider markeret med en sommeren – permafrost – så måske
kraftig streg. Der er brugt et ældre kort –
har jorden opført sig som en blød
målebordsblad – da dalene her er mest tydelige.
klippe og sprækkerne været synlige
på overfladen.
Det er lidt sjovt at forestille sig, at stenalder-Skjødsere måske har mærket jorden
bevæge sig og set lange sprækker opstå.
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Søren Westermann

Konkurrence
børn
Børnenes for
side

Denne gang er det Isabella på
6 år fra Landsbækvej, der har
lavet en flot tegning til
Skjød Tidende
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Spar og vind
Får du vand fra Skjød Vandværk? Så mød op til generalforsamlingen d. 26. marts
Så kan du nemlig være med i en konkurrence om, hvem kan spare mest på
vandet i 2008/2009.
Tilmeldingen til konkurrencen, foregår ved personligt fremmøde på
Generalforsamlingen, hvor du kan høre mere om reglerne.
Præmien for at spare mest på vandet er et gavekort til en værdi af ikke mindre
end 3000,- kr. Konkurrenceperioden vil være fra d. 1. april til den 1. marts 2009.
Skjød Vandværk

Fællesspisning
Søndag d. 30. marts går Heidi Fogh fra Glæsborgvej i køkkenet i
forsamlingshuset og laver mad til Skjødserne i årets første fællesspisning.
Menuen er: Forloren hare m. kartofler, sauce, surt og sødt Pilotens æblekage m. is. Kaffe og te
…………………………………………………………………………………………….
Tirsdag den 15. april er det Skjød Borger– og Idrætsforening, der indtager
køkkenet og laver mad inden generalforsamlingen.
Menuen er: Grillstegt svinekam med tilbehør og efterfølgende kaffe/te og kage
…………………………………………………………………………………………….
Pris pr. spisning: Voksne 50,- kr. Børn under konfirmationsalderen 25,- kr.

Tilmelding til fællesspisningen d. 30. marts afleveres senest d. 25. marts
Voksne__________________________ Børn____________________________
Navn___________________________________________________
…….…………………………………………………………………………………………………………………

Tilmelding til fællesspisningen d. 15. april afleveres senest d. 10. april
Voksne__________________________ Børn____________________________
Navn___________________________________________________
Kuponerne afleveres i Forsamlingshusets postkasse

Nyt fra Skjød Forsamlingshus
Først vil vi gerne ønske alle et rigtig godt nytår. Ja, et godt nyt år, det er lige
hvad bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus ønsker sig. Vi synes, vi er kommet
godt i gang efter at Lone og Jens forlod os. Det har ikke været uden problemer,
men nu vil vi se fremad. Som bekendt, har Jane Bergmann overtaget kalenderen for huset og det fungerer rigtig godt. Huset bliver nu lejet ud på helt andre
betingelser, men vi tror på, at huset også i fremtiden vil bliver brugt rigtig meget.
I Favrskov Kommune er der et forsamlingshusprojekt kørende, hvor alle
forsamlingshuse har været indbudt til møder. De første møder blev holdt i
Sløjfen i Hadsten. Vi havde så den glæde, at det sidste møde blev afholdt i
Skjød Forsamlingshus, der jo ligger lige midt i Favrskov Kommune.
På det første møde i Sløjfen havde jeg foreslået, at møderne skulle holdes i
forsamlingshusene. Hvorfor skulle vi dog være i Sløjfen, når det er forsamlingshusene, det handler
om? Projektet skal
munde ud i, at vi med
fordel kan samarbejde
med andre forsamlingshuse. Der er blevet samlet et idékatalog om
fremtidens forsamlingshus.
Det er meningen, at vi
på et senere tidspunkt
skal afholde et fremtidsværksted i de enkelte
forsamlingshuse.
I Skjød har vi valgt at
vente med fremtidsværkstedet, til vi har fået den nye bestyrelse konstitueret. Som det ser ud lige
nu, skal vi have tre nye bestyrelsesmedlemmer. I den anledning håber vi, at der
sidder nogle der gerne vil være med til at drive vores forsamlingshus videre.
Bestyrelsesarbejde tager naturligvis tid, men vi har det også sjovt, og vi har det
rigtig godt, når tingene lykkes for os, og det gør de da som regel. I bestyrelsen
har vi hver vores ansvarsområde, og det fungerer rigtig godt. De store opgaver
løser vi selvfølgelig i fællesskab. Bestyrelsesarbejdet for Skjød Forsamlingshus
er størst i vinterhalvåret, hvor vi afholder vores arrangementer og får huset vedligeholdt med rengøring, maling o.s.v. Om sommeren holder vi stort set fri. Vi
glæder os til, at nye inspirerende kræfter kommer ud af busken, og lader sig
vælge på generalforsamlingen d. 26. februar.
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Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke de tre medlemmer, som har valgt
at forlade bestyrelsen. Arne Mikkelsen, som altid har sørget for små reparationer,
og som altid var villig til lige at kigge ned i huset, hvis der opstod et problem.
Hanne Rasmussen, som nu er flyttet fra byen, var altid et frisk pust og altid god til
at skaffe kage til kaffen. Karen Margrethe Hansen, der er køkkenuddannet,
havde altid fingeren på pulsen, når der skulle købes ind af diverse service og
køkkenredskaber.
I ønskes alle tre held og lykke med de gøremål I nu kaster jer over.
Henny Josefsen

Willys Kaffeklub
Glæd jer til en morsom revyweekend i Skjød Forsamlingshus
Tre forrygende sønderjyder og en enkelt københavner underholder
til stor morskab for publikum. Vi lover, at latteren ingen ende vil tage.
Lørdag den 8. marts kl. 19.00
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Billetpris 225,- kr. inkl. Revyplatte

Men der er stadig billetter til

Søndag den 9. marts
kl. 15.00
Billetpris 140 kr.
I pausen serveres Sønderjysk
kaffebord til kun 25,- kr. pr. person

Billetterne sælges kun ved henvendelse til:
Bjarne Andersen på mail: banjon@post.tele.dk
eller telefon 8696 0286
eller på adressen Bygaden 15.
Billetterne skal afhentes og betales senest 3 dage efter reservation.

Generalforsamlinger i Skjød
Skjød Jagtforening.
Vi afholder vores årlige Generalforsamling i Skjød Forsamlingshus
fredag d. 8. februar 2008
Generalforsamling i henhold til lovene
Menu efter traditionerne
Hyggeligt samvær efter mødet
Amerikansk lotteri m.m.
Skjød Forsamlingshus afholder generalforsamling
i Skjød Forsamlingshus tirsdag d. 26. februar kl. 19.30
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning ved Formanden
3) Regnskab ved Kassereren
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen. På valg er:
Henny Josefsen
Karen Margrethe Hansen - ønsker ikke genvalg
Arne Mikkelsen - ønsker ikke genvalg
Hanne Rasmussen - Udtrådt, da hun er flyttet
6) Valg af revisor. På valg er:
Aage Ørting
7) Eventuelt
Efter Generalforsamlingen er der fælles kaffebord

Skjød Petanque afholder Generalforsamling i klubhuset
fredag d. 7. marts kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Skjød Vandværk afholder generalforsamling
i Skjød Forsamlingshus onsdag d. 26. marts kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
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2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Poul S. Jensen
Bjarne Andersen
6. Valg af revisor og suppleant
På valg er:
Verner Hansen
7. Eventuelt
Bestyrelsen

Generalforsamling i Skjød Borger- & Idrætsforening
Foreningen holder sin årlige generalforsamling
tirsdag den 15. april 2008,
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.00 i forsamlingshuset.
Borger- & Idrætsforeningen laver maden, og når vi kommer til kaffen,
afholder vi generalforsamling ifølge vedtægterne.
Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer i år,
da formanden og kassereren går af.
Vi håber, du vil møde op til både spisning og generalforsamling.
Vi vil gøre vort til, at det bliver en god og spændende aften.
Hvis du vil deltage i fællesspisningen bedes du venligst
aflevere kuponen på side 15
Side 19

Opslagstavlen

Husk at alle offentlige arrangementer
i Forsamlingshuset er røgfrie
Find klovnetøjet frem til børnenes dag d. 24. maj

Jeg skal til Petanque d. 1. maj

Jeg skal huske at bestille
billetter til Willy’s Kaffeklub
søndag d. 9. marts.
Mine støvler skal
være pudsede inden
april måned, så jeg
er klar til Oldboys

SBIF’s Påskebanko
er d. 16. marts i
forsamlingshuset
Deadline til næste nummer af
Skjød Tidende er d. 1. maj.
Indlæg afleveres til
Mette: mettefiil@vip.cybercity.dk
eller
Bjarne: banjon@post.tele.dk

Det bliver sjovt at se
virksomheden i Vitten
d. 8. maj

Hjælp med at
gøre Skjød
forårsklar
d. 26. april

