
Referat af nytårskur 14-1-2014 

22 fremmødte fra stort set alle lokalområdets foreninger og institutioner. 

Jordløse & omegns beboerforening: Toiletvogn til HLVS er indkøbt, sokkel er støbt, vand, el og afløb er 

etableret. Bliver opsat når vejr og vind tillader det. Projekt Helnæsbugten går ”lidt trægt”, der er nedsat 4 

arbejdsgrupper, det kniber lidt med at sælge ideen bredt. Beboerforeningen har overtaget skt. Hans 

arrangement fra boldklubben. Generalforsamling 9-4-2014. 

Byforskønnelse: (under JOBB) Holder møde i februar hvor dette års udsmykning aftales. 

Musik i byen: (under JOBB) Gruppe på 8. Der er ca. 50 medlemmer af Musik i byen. Der laves koncerter m. 

store navne forår og efterår + lidt andet ind imellem. Næste arrangementer er sodavandsdiskotek på 

skolen og Coon Club (pigtrådsmusik) i forsamlingshuset. 

Flaglauget: (under JOBB) Det slæber lige af. Der er fundet en ekstra vogn, der dog kræver lidt 

smedearbejde. Skilte savnes v indfaldsvejene hvorpå der kan stå hvorfor der flages. Forslag om at bruge 

”Aflagte børn” fra sidste års byforskønnelse. 

Pedelgruppen: (under JOBB) Godt år, indtægter på 54.000 kr. Har købt havetraktor (sammen m. skolen) og 

scene, resten er brugt på toilet til HLVS. Legepladsen skal gennemgås, der har været besøg af en 

legepladsinspektør. Der er en del ting der skal rettes. Gruppen består af 15-16 personer. 

Friskolen: Børnehaven er startet op i efteråret, den er kommet godt i gang og der er vedvarende tilgang af 

børn. Skolen har ikke de store projekter, man skal have implementeret den nye skolereform. Skolen har 50 

elever, der kunne godt være flere. Der er musical i marts. Der holdes lejrskole på Skovgård. Fra 2015 er 

vinterferien flyttet til uge 7. Skolen har en god og kreativ undervisning. 

Børnehaven: (under friskolen) Pr. 1 marts er der 9 børn i børnehaven, og det kører rigtig fint. Der er flere 

på vej. Har fået selvstændig bestyrelse m. Brian Søndergård som formand. Børnehaven har en 

støttegruppe. Der skal opsættes skilte til børnehaven. 

Lære-være-stedet: Planen er at afholde 6 arrangementer pr. sæson. De 3 er afholdt, tur til Bågø, en der 

fortalte om Filipinerne samt afholdelse af julestue. Der bliver et foredrag om afmagt og humor, et om 

indianere og så kommer der en journalist og sprogofficer der vil fortælle om Sudan og Læger uden 

grænser. 

Hjemmeside: (under JOBB, kirken og JB) Den er blevet gennemgået og revideret, det har medført nogle 

ændringer. Opslagstavlen er kommet på forsiden. Byens foreninger er blevet opfordret til at gennemgå 

deres del af siden. 

Forsamlingshuset: Har afholdt både voksen og børnejulefrokost i december, det kørte fint. Børnene 

bestemte selv menuen. Har lige afholdt deres egen nytårskur. Har spiseaftner fordelt over hele året. Der er 

spisning på Mors dag. Afholder kortspilsaftner i vinterhalvåret. Huset har ca. 100 medlemmer. 

Jordløse Kirke: Venskabsarrangement 19-1 kl. 14. LVS d. 23-1. Valentines gudstjeneste i Februar. 9-3. 

indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 16-3 sangaften kl. 19. April, Påsken med nadvergudstjeneste. 4-5 

konfirmation. Juni, Pilgrimsvandring. Juli Bakkegudstjeneste. August, ældreudflugt til Humlemagasinet. Der 

arbejdes på at lave en fælles hjemmeside m. Håstrup Kirke. Der arbejdes på at gøre sproget til gudstjene-

sterne mere forståeligt. 



Jordløse-Trunderup lokalhistorie: Kører uændret videre. Har også lavet sin egen hjemmeside. Arkivet har 

fået 3-4 medhjælpere der hjælper med at få tingene lagt ind elektronisk. Der var mange fra Jordløse til 

arkivernes dag. 

Vandværket: De er ved at drukne i krav fra offentlige myndigheder. Der skal laves en plan over alle 

værkets aktiver. 

Nyhedsmail: (nok under JOBB) Der er 176 tilmeldte. Musikmailen har 25 tilmeldte, total ca. 200. Der skal til 

at bruges en server for at få meddelelserne ud. Der skal findes en ny til at passe nyhedsmailen, Bent ønsker 

at stoppe. Billedarkivet lukker. 

Kunstgruppen: Kører på lavt blus. Har udstillet i Levins hus i Faaborg. Udstiller i februar på Håstrup Friskole 

Jordløse Boldklub: Badelandstur til Kolding 25-1. Generalforsamling 10-2. Fastelavn 2-3. Gymnastik-

opvisning 29-3. Bakkefestival 5-7. Jordløseløb 26-10. Boldklubben udsender Tacklingen 2 gange om året, vi 

prøver at skaffe en bedre økonomi på disse udgivelser via øget fokus på annoncering, men det er hårde 

vilkår. På grund af krisen har vi mistet en del annonceindtægter de sidste par år. Det koster boldklubben 

12-14.000 kr. om året at udgive Tacklingen. Rigtig mange af boldklubbens afdelinger kører med underskud, 

så det fokuserer vi på. 

Ride-være-stedet: Rider stadig derud af med de samme gamle traditioner. Har 12 heste. Har fået ny 

formand, Malene Antonsen. 30 aktive ryttere, 10 passive, støtteforening på 5 personer. 

Jordløse Ringridning:(under JB) Er glade for den nye bane ved skolen. Afholdes enten sammen m. Hosefest 

eller Bakkefest. 

Eventuelt:  

Per Frank efterlyser brugte senge til Naturskolen Lærkedal. 

Ove Pedersen: Der bliver sejlskibstræf i Assens igen i år. Vi bliver nok tilbudt ølsalget igen i år. Det blev 

besluttet at pengene igen i år skal gå til Naturbørnehaven, der er mange opstarts omkostninger.                  

Blomstrende landsbyer: Assens kommune laver deres egen version al B L, den skal gerne have mere 

inddragelse af borgerne. Lennart Dalquist mener ikke Jordløse har råd til at sige nej, det kan give gratis 

markedsføring. Einar Pedersen mener ikke det giver nye folk på banen, og det der sker, er bare at der 

bliver mere arbejde til dem der har nok i forvejen. Hans Erik Jørgensen mener vi skal passe på ikke at blive 

gamle og erfaringsramte. Ulla Nyborg mener at der dog dukker nye folk op en gang i mellem. Per Frank 

mener vi skal ud og prikke folk på skulderen. Mener også at vi skal arbejde videre med Horne Land og 

Helnæsbugten. 

Referent: Einar Pedersen   

     


