Skibhusforums generalforsamling 2017
Bestyrelsens beretning

Resumé: baggrund for oprettelsen af Skibhusforum.
Vi havde fået inspiration fra tilsvarende lokale fora i Bolbro og Dalum, og tænkte at det skal vi også prøve i
vores kvarter.
Formålet med Skibhusforum er at være et fælles forum for alle borgere, foreninger, institutioner og
forretningsliv i Skibhuskvarteret. Vi skal også være en platform for de idéer og arrangementer, der opstår i
Skibhus. Mange borgere ønsker at skabe et lokalsamfund, hvor alle kan mødes på tværs og fremme
velfærden for hinanden i området. Det vil derfor blive Skibhusforums opgave at øge kontakten og
samarbejdet mellem beboere, foreninger, institutioner og erhvervsdrivende i kvarteret og derigennem
skabe nye netværker og aktiviteter. Og herved kan vi alle være med til at gøre det endnu mere attraktivt at
bo og fungere i Skibhuskvarteret.
I 2016 modtog vi 90.000 fra Forstadspuljen til ting, som arbejdsgruppe havde søgt tilskud til: hjemmeside,
anskaffelse af bænke, opslagstavle, borgermøde om foreningsaktiviteter og frivillighed samt pr-aktiviteter.
Derud over vi 200.000 – også fra Forstadspuljen – til borgerstyrede aktiviteter, samt 20.000 til
oplysningsaktiviteter i forbindelse hermed. Sidstnævnte er primært Odense Kommune, der står for
formidling af.
Den 26. april 2016 afholdt vi stiftende generalforsamling og efterfølgende borgermøde med et flot
fremmøde ca 80-90 mennesker.
Skibhusforums første bestyrelse har bestået af repræsentanter fra












Skibhusforeningen
Sct. Hans Skole
Friskolen City Odense
Kvickly
Matas
Apoteket
Sct. Hans Gades Beboerforening
Skibhusklubben
Sct. Hans’erne
Boldklubben Marienlyst
De Blå Spejdere

De fleste af medlemmerne i bestyrelsen er i øvrigt skibhusborgere.
På borgermødet blev der oprettet en række grupper, som hver især skulle arbejde videre med forskellige
emner og med, hvordan ønskerne kunne realiserer.

Der blev nedsat følgende grupper:












Eventgruppe
Grønne anlæg i kvarteret (f.eks. ved Borgerhuset, Nørredammen, Fredens Anlæg m.fl.
Opsættelse af bænke og historiske tavler
Samarbejde mellem foreninger og forretningsliv
Byhaver ved Nørredammen
Hjertestartere
Madgrupper
Motionsruter
Projekt Skibhusskøn, bl.a. oprettelse af værksted
Forskønnelse af Skibhustorvet
Udsmykning i kvarteret

Flere af grupperne er godt i gang med deres emner, og andre ligger stille.
Ting tager tid er bl.a. også læren af noget af dette: nogle ting som f.eks. opsætning af bænke og historiske
tavler forskellige steder i Skibhuskvarteret eller forskønnelse af grønne anlæg samt Skibhustorvet er ikke
lige noget, der kan iværksættes på kort tid: tilladelser fra kommune, Coop m.fl. skal indhentes, projekter og
forslag skal konkretiseres, hvem skal stå for at udføre forskellige ting mm.
Men overordnet set er der medvind på en del af cykelstierne: bænke og tavler er ved at være på plads,
motionsruter er også ved at blive konkrete, opsætning af opslagtavle på Skibhustorvet med kort over kvt.
på den ene side og med angivelse af spots, samt på bagsiden mulighed for at opsætte opslag om lokale
aktiviteter mm.
Vi har opnået værdifulde kontakter og samarbejdsforløb: f.eks. har de blå spejdere og apoteket aftalt et
samarbejde omkring hudpleje og solbeskyttelse. Plus at Skibhusforum har været katalysator for at skabe
synergi.
Bl.a. deltager fra Skibhusforum og lokale beboere i et udviklingsarbejde med repræsentanter fra Odense
Kommune og Vandcenter Odense om at ændre arealet på hjørnet af Windelsvej og Victoriagade til et større
grønt areal; arbejdstitlen er Skibhusparken, hvor det er håbet at der kan etableres motionsredskaber,
sheltere, fårehold, bålplads mm. Projektet er på forhandlingsstadiet, men vi håber på et godt resultat inden
for en overskuelig tid.
Bestyrelsen vedtog ift. uddeling af de 200.000 at dele dem op i flere portioner: 50.000 til aktiviteter, som
børn/unge foreslog (Skibhusfestivalen), 50.000 til Open by Night (ikke aldersbestemt) samt 100.000 til
borgermøde i november (heller ikke aldersbestemt).
Temaet for borgermødet i november var ’Foreningsliv og frivillighed i Skibhuskvarteret’, og som var støttet
af nogle af de 90.000 kr., vi havde fået fra Forstadspuljen. Formålet med mødet var bl.a. at
foreningsrepræsentanter og personer, der var interesseret i at blive medlem af en forening kunne komme
og samle inspiration. Med mere end 30 foreninger i kvarteret er der mange muligheder for at finde en som,
kan tiltrække skibhusbeboere. Og der er sikkert også en del foreninger, der ikke vil have noget imod et nyt
medlem eller to.

De fleste af dem der mødte op, var dog nok mest interesseret i aftenens anden del: afstemning om forslag
stillet af borgere og foreninger. Der var bl.a. et pænt fremmøde fra Skibhuscentret, hvor vi i aften befinder
os, og det var nok også godt. For de fik 25.000 gode kroner til at fritlægge søen ude bagved.
En gruppe børn fra Skibhusklubben vandt afstemningen til Skibhusfestivallen om at få opsat en svævebane i
Fredens Anlæg, og en forældregruppe ved Sct. Hans Skole vandt afstemningen til Skibhus by Night; ved de
resterende penge valgte vi at dele pengene op i mindre beløb, så flere havde mulighed for at få penge til at
realisere deres ønsker.
Hvad angår Fredens Anlæg, har vi i bestyrelsen haft ønsker om at skabe nye ting i parken, bl.a. opstilling af
en amfi-scene, der hvor klatrestativet i dag står. Men hverken scenen eller en svævebanen indgår i de
planer, Odense Kommunes parkforvaltere har for området. Der skal tilsyneladende herske fred i Fredens
Anlæg med pæne stier og ny bevoksning, men udsigten til en svævebane og en scene, som børnene og vi
ønskede os for at skabe lidt mere liv i det dejlige men måske også lidt for fredelige område, kan vi åbenbart
godt glemme. Det skal vi ikke blande os i, er åbenbart holdningen hos dem, der bestemmer. At Odense
Kommunes Civilsamfundsstrategi så ellers lægger op til at beboere og foreninger skal have større
medindflydelse på udvikling og fornyelse i de odenseanske lokalområder, tillægges desværre ikke større
vægt og svæver hen i det uvisse.
Da sagen med svævebanen trak ud, er det for nylig endt med at børnenes svævebane efter deres ønske i
stedet bliver en del af den kommende bevægelsespark i Svanedammen, og som åbner den 23. marts.
Mange skibhusborgere mener i øvrigt ikke at Svanedammen er en del af Skibhuskvarteret, men af
Kochsgadekvarteret. Men Svanedammen er trods alt beliggende i udkanten af det område, som
Skibhusforum dækker.
Bestyrelsen har for nylig valgt Skibhusforums logo, det er tegnet af den lokale kunstner, Elmar Mønster.
I løbet af 2016 har vi haft et meget velfungerende og positivt samarbejde med repræsentanter fra Odense
Kommunes Center for Civilsamfund, og det har haft meget stor betydning for os i bestyrelsen.
Aktiviteter i 2017
Succeskriterier









At vi fortsat lever op til vores formål
Synlighed: bl.a. ved at vi får sat bænke, opslagstale og historiske tavler op;
Fortsat synergieffekt – samarbejde mellem beboere, foreninger, institutioner, skoler og
forretningsliv
At spille en vigtig rolle i forhold til at fremme netværk og promovere aktiviteter ift. Odenses første
klimakvarter
Styrkelse af vores rolle som koordinerende organ i kvarteret bl.a. ift. Odense Kommune
At få medindflydelse på nye tiltag i Skibhuskvarteret: trafik, miljø, grønne områder mm.
At blive bedre til at oplyse om vore aktiviteter: f.eks. ved at få flere aktive til vore grupper og til
vore møder/aktiviteter
Samt at den kommende bestyrelse også vil bestå af beboerrepræsentanter samt medlemmer fra
foreninger, institutioner og forretningsliv

Senere på året er der kommunalvalg: det er en oplagt mulighed for at Skibhusforum kan få en rolle, f.eks.
afholdelse af vælgermøde om kvarterets fremtid… Og så har vi jo også fået en ny borgmester, der oven i
købet på her i kvarteret, og ham vil vi da også gerne i dialog med.
Jeg har indtil videre haft det første møde med en af de politikere der stiller op: spidskandidaten for
konservative, Søren Windell for at orientere om Skibhuskvarteret, trafikproblemer mm.
Yvette snakker om at lave en kunstmesse eller –udstilling med lokale kunstnere.
Ny bevilling fra Forstadspuljen på 105.000 til ting vi havde søgt penge til:





Deltagelse i Skibhusfestival (den 16. af slagsen) og Skibhus by Night
Historiske tavler
Petanquebane i Fredens Anlæg
Byskilte

En dejlig sidegevinst er at vi endvidere igen 200.000 til borgerstyret budgettering samt 20.000 til
oplysningsaktiviteter i forbindelse hermed.
I Skibhusavisen stod der for et par uger siden, at jeg havde sagt at der til efteråret kommer et kunstprojekt
lavet af Jens Galschiøt til kvarteret, men planerne er blevet ændret, og der er i stedet tale om at lave et
større arrangement i april, maj, juni i 2018, hvor Skibhuskvarteret måske også kan blive involveret.

Så jo, jeg synes at Skibhusforum er kommet godt i gang, da jeg synes at vi har opnået flere gode resultater
ved at netværke og udveksle viden og erfaringer samt kommunikation, og at fremme Skibhuskvarterets
mange tilbud, og styrke nuværende foreninger og institutioner, bl.a. for at få nye aktive medlemmer og
medborgere, bl.a. blandt de yngre. Mange foreninger – også i Skibhuskvarteret har en overvægt af os, der
tilhører det grå guld, og vi vil gerne skinne og det gør vi bedst i et velfungerende fællesskab bestående af
engagerede personer af alle aldersgrupper i en spændende og dejlig del af Odense.
Husk også at det koster gratis at være med i Skibhusforum: dvs. at være beboer, forening, institution, skole
eller forretning. Men vi ser gerne at I bruger mere end 5 minutter/timer/dage/måneder om året på at være
med til at gøre Skibhus til et endnu bedre kvarter for alle os ca. 18.000 beboere.
Til sidst en stor og varm tak til
Bestyrelsen og forretningsudvalget for engagement og medvirken, en særlig tak til Yvette med familie og
Sanne for at have ydet en enorm indsats i løbet af det forgangne år.
Tak til de mange medlemmer af arbejdsgrupperne.
Vores webmaster, Brian Skaaning
Endvidere tak til Mødecenter Odense, Skibhusklubben og Sct. Hans Skole for at have lagt lokaler og
beværtning til vore møder. I vil således kunne se af vores regnskab, at vi ikke har brugt nogen penge til
afholdelse af bestyrelses- og f/u-møder.

Tak også til Center for Civilsamfund og andre medarbejdere ved Odense Kommune for godt samarbejde
gennem året.
Tak også til Skibhusavisen og Odense Ser Rødt for mediedækning.
Og endelig tak til Skibhuscentret for at lægge lokaler til ved vores første ordinære generalforsamling.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med jer alle i 2017.

