Nyt fra arbejdsgruppen vedrørende skolens bygninger, der blev nedsat ved
mødet den 6. oktober 2020.
Kære foreninger i Jordløse og deltagere i interessentmødet den 6. oktober.
Siden mødet den 6 oktober har den arbejdsgruppe, der blev nedsat, arbejdet frem mod stiftelsen
af en forening, der kan byde på Skolens Bygninger.
Der er udarbejdet forslag til vedtægter, og vi skal så hurtigt som muligt have en aftale med en
advokat. Her skal forudbetales 10.000 kr.
Der er udarbejdet indsamlingslister, så man kan tegne en eller flere andele af 1000 kr. Beløb kan
indsættes på Beboerforeningens konto 0828 0004212800 Mobilpay 20706. (Vedhæftet)
Her er et uddrag af udkastet til vedtægterne §1 til §4
Stiftelse af foreningen Jordløse Landsbyfællesskab
Formål:
§1
Foreningens formål er at fremme fællesskabet, foreningslivet og børnelivet i Jordløse ved:
a. At understøtte eksisterende institutioner og foreninger
b. At understøtte fællesskabsfremmende aktiviteter
c. At bidrage til at skabe nye udviklingsmuligheder ved at understøtte nye initiativer som
læring, bosætning og erhvervsfremme og gennem aktiviteter, der understøtter
naturturisme og grøn omstilling.
§2
Foreningen kan købe, sælge og drive bygninger og driftsmidler når det tjener foreningens formål.
§3
Foreningen skal først og fremmest understøtte borgergrupper og andre initiativtagere, der ønsker
at iværksætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål, men foreningen kan også
om nødvendigt selv iværksætte aktiviteter.
§4
Foreningens kapitalgrundlag tilvejebringes primært gennem salg af andelsbeviser.
andelsbeviser har en pålydende værdi på 1000 kr.
Som indehaver af et eller flere andelsbeviser har man stemmeret på foreningens første ordinære
generalforsamling.
Hver andelshaver har kun én stemme uanset antal andelsbeviser.
Andelsbeviser kan købes og sælges. Køb og salg skal meddeles foreningens kasserer.
Foreningen kan – men er ikke forpligtet – til at opkøbe andelsbeviser.

Ved foreningens stiftelse udstedes 250 andelsbeviser. Beslutning om udstedelse af yderligere
andelsbeviser træffes på et andelshavermøde indkaldt af bestyrelsen efter samme retningslinjer
som en generalforsamling.

Det haster – men nu er vi ramt af nye corona-restriktioner
Børnehaven, boldklubben og arkivets lejemål er opsagt pr. 31.12.2020.
Børnehavens ønske er, at der gives et samlet bud på bygningerne.
Arbejdsgruppen arbejder frem mod afholdelse af en stiftende generalforsamling mandag den 9.
november. Men med et forsamlingsforbud på 10 personer, bliver det en meget lille gruppe, der
kan deltage i den stiftende generalforsamling.
Vi arbejder derfor ud fra denne køreplan:
1. Afholdt. Orientering til Beboerforeningens bestyrelse på dennes møde d. 26. oktober 2020.
2. Orientering til deltagerne i mødet den 6. oktober (dette brev) om arbejdsgruppens arbejde
indtil nu og den videre køreplan.
3. Igangsætte tilsagn og indbetaling af andele af 1.000 kr. Man kan tegne en eller flere
andele. Beløbet indsættes på Beboerforeningens konto 0828 0004212800 Mobilpay 20706
4. Sarah Hjorth Hansen (Formand for Børnehaven) og Palle Møldrup (Formand for
beboerforeningen) mødes med en advokat og aftaler procedure for stiftelse, vedtægter og
budproces
5. 2. november 2020 kl. 19.30 – Udvidet arbejdsgruppemøde – skolens læreværelse. Max 10
deltagere. Offentliggørelse af forslag til vedtægter.
6. 3. november møde i Lokalrådet i Forsamlingshuset
7. 9. november kl. 19:30 Sted: Skolens læreværelse. Stiftende generalforsamling – max. 10
deltagere kan være fysisk til stede.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
6. Valg ifølge vedtægterne
7. Eventuelt

8. Anmelde foreningen til CVR-registeret
9. Sende et bud på bygningerne via advokaten
10. Bestyrelse og Adhoc arbejdsgrupper klarer de løbende forretninger
11. Afholdelse af den første ordinære generalforsamling i marts måned (hvis corona-reglerne
tillader det). Her kan vedtægterne ændres. Her har alle andelshavere én stemme uanset
antal andele.
Vi håber I inden den 2. november vil indstille en repræsentant til arbejdsgruppen/ den stiftende
generalforsamling/ det videre arbejde og komme med forslag til evt. vedtægtsændringer.
Vi håber også, i vil hjælpe med salg af andele. Foreninger kan også købe andele.
Målet er, at vi på sigt får solgt 250 andele af 1000 kr.
Hvis købet ikke lykkes vil andelene blive tilbagebetalt – men forholdsmæssigt fratrukket de
omkostninger, der har været i forløbet.
Driftsudgifter af bygningerne forventer vi at kunne dække gennem igangværende og nye
aktiviteter og ved besparelser på forbruget.
Der vil blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til nødvendig renovering og ombygning i
samarbejde med Assens Kommune og diverse fonde.
Vi glæder os til snart at få et Fælleshus i Jordløse
Palle, Rikke, Jan, Jakob og Ove

Dette sendes til:
Ulla Nyborg – Lokalhistorisk Arkiv
Poul Rindebæk – Børnehaven
Palle Møldrup - Beboerforeningen
Rikke Schultz - Lokalrådet
Kaj van Elzelingen - Børnehaven
Jan Sørensen - Boldklubben
Vibeke Schelde - Boldklubben
Anette Nielsen - Støttegruppen
Amalie Lærke Hansen – Beboerforeningen/ Børnehaven
Hans Erik Jørgensen – Gården Risbjerg
Kirsten Rasmussen – Lokalrådet

Birgitte Jørgensen – Lære-være-stedet
Carsten Sørensen – Skovlund VVS
Einar Gren Pedersen - Teltlauget
Marianne Holm Pedersen - Beboerforeningen
Jakob Steen Andersen – Børnehaven
Niels Larsen
Niels Fløjstrup - Lokalrådet
Henriette Lesley – Lokalrådet/ Beboerforeningen
Sidsel Høite Fabricius – Beboerforeningen/ Børnehaven
Ove Hagsten Pedersen – Beboerforening/ Lokalråd/ Forsamlingshus
Sanne Højlund – Lokalråd/ Ride-værestedet
Lasse Petersen - Lokalrådet
Sarah Hjorth Hansen - Børnehaven
Ida Grønberg – Lokalhistorisk Arkiv
Rikke Gotfredsen – Kirken
Per Frank – Menighedsrådet
Lonni Bernth – Små grønne sprutter
Solveig Jensen
Lis Madsen - OSM

