Skibhusforums generalforsamling 2018
Bestyrelsens beretning
Velkommen til Skibhusforums anden ordinære generalforsamling
Formålet med Skibhusforum, der blev oprettet i april 2016, er at foreningen skal være et fælles
forum for alle borgere, foreninger, institutioner og forretningsliv i Skibhuskvarteret.
Skibhusforum ønsker fortsat at være med til at udvikle Skibhuskvarteret i en positiv retning, hvor vi
alle kan mødes på kryds og tværs og være med til at fremme og skabe nye kontakter og synergi:
såvel mellem unge som ældre, enlige og familier som foreninger, institutioner, skoler og
forretningsliv. Herved kan vi alle være med til at gøre det endnu mere attraktivt og sjovere at bo og
fungere i Skibhuskvarteret.
Det er det, som vi aktive i foreningen Skibhusforum gerne vil måles på, men som også forudsætter
at alle aktive bidrager til at formålet opfyldes gennem en løbende dialog, engagement og
medinddragen af vores respektive baglande. At nogle ting ikke lykkes ganske som vi gerne ville,
skyldes dels at vi medvirker på frivillig basis, og dels at ting som bekendt tager tid. Nogle af de
ting, vi havde planlagt og nogle af vore succeskriterier fra sidste generalforsamling er vi desværre
ikke kommet i mål med endnu, men ved fælles hjælp og engagement samt med fortsat god
opbakning fra Odense Kommune håber vi på at vi næste år er kommet meget videre.
På et bestyrelsesmøde i oktober havde vi en temasnak om hvad vi vil med Skibhusforum fremover.

Blandt andet snakkede vi om hvordan f.eks. Sct. Hans Skole, Skibhusforeningen, andre foreninger,
institutioner, borgere mm. kan forestille sig at bruge og engagere sig i det videre
netværkssamarbejde i Skibhusforum.
Vi kom frem til følgende overordnede målsætninger for Skibhusforum i 2018:
- At være en relationsskaber: dvs. vi skaber kontakten til de lokale foreninger med et årligt møde,
hvor vi netværker og øger det gensidige kendskab
- At være et koordinerende organ, som ser og skaber samarbejdsmuligheder og understøtter tiltag
samt får videreformidlet og ”fodret” de lokale foreninger om nyt bl.a. fra kommunen, LIGE SOM
det er også en forudsætning at vi bliver fodret af foreninger, borgere mm., så vi også kan
viderebringe disse ting til Odense Kommune.
- Ideer: Hvis vi skal videre, så skal vi have vist resultaterne frem, fejre at vi har fået dem, og
fortælle at vi skal videre.

Succeskriterierne er fortsat som sidste år:








At vi fortsat lever op til vores formål
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 medlemmer fra foreninger, institutioner
og forretningsliv, hvoraf der er en stor repræsentation af skibhusborgere.

Bestyrelsen
Skibhusforums bestyrelse består i øjeblikket af repræsentanter fra









Skibhusforeningen
Sct. Hans Skole
Kvickly
Sct. Hans Gades Beboerforening
Nørrevænget/Nørre Voldgades Beboerforening
Ungdomscenter Skibhus (tidligere Skibhusklubben)
Sct. Hans’erne
Beboere

I løbet af 2017 har bestyrelsen måtte tage afsked med Thomas Gerstrøm, der tidligere var leder af
Friskolen City Odense, da han fraflyttede Skibhus samt Mie Bærtelsen, tidligere leder af Matas på
Skibhusvej pga. manglende tid til at deltage. Sidst har skoleleder ved Sct. Hans Skole Lars Eriksen
også meddelt at han ikke har mulighed for at fortsætte som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vil hermed gerne udtrykke vores store taknemmelighed for deres medvirken. Men da
Sct. Hans Skole spiller en meget vigtig rolle i kvarteret og dermed også i de tværgående
netværksaktiviteter, er det at meget stor vigtighed at skolen også i de kommende år vil have en
repræsentation i Skibhusforums bestyrelse.
Skibhusforum har pt. følgende undergrupper






Eventgruppe
Grønne anlæg i kvarteret (f.eks. ved Borgerhuset, Nørredammen, Fredens Anlæg m.fl.
Opsættelse af bænke og historiske tavler
Madgruppe
Motionsruter




Projekt Skibhusskøn
Forskønnelse af Skibhustorvet

Økonomi
Økonomien er jo en væsentlig ting i forhold til at iværksætte en væsentlig del af de aktiviteter, som
Skibhusforum er ansvarlig for gennem de bevilgede tilskud og de tilskud vi har fået til
borgerstyrede budgettering.
Under næste punkt på dagsordenen vil jeg gøre rede for den økonomiske status og i forhold til
igangværende og kommende projekter. I forhold til de projekter, som vi har fået bevilget fra
Forstadspuljen i 2016 og 2017 har jeg netop fået grønt lys fra en medarbejder i Odense Kommune
til at vi fortsat kan disponere over midlerne selv om den 1-årige frist er overskredet.
Borgerne bestemmer
Flere nye spændende projekter har fået penge, og hvor en del projekter handler om udvikling af
fællesskaber og til ting der handler om at udvikle aktiviteter til glæder for en stor gruppe af borgere:
f.eks. fritlægning af søen ved Skibhuscentret og et teltlaug. Desværre har der været et meget lavt
stemmetal til hhv. Open by Night i juni og til Skibhusfestivalen i august; bundskraberen var til
Skibhusfestivalen, hvor kun 144 afgav deres stemme.
I forbindelse med den seneste uddeling af 100.000 kr. til Skibhusfestivalen fik vi i Skibhusforum til
opgave at tage løbende kontakt til alle hidtidige beløbsmodtagere for at få en status på de respektive
projekter, og vi har foreløbig 1 gang henvendt os til modtagerne. Udgangspunktet var at vi hver 3.
måned skulle tage kontakt, men vi synes at det må række med halvårlige henvendelser.
Udvikling i forhold til Skibhusforums aktiviteter
Men overordnet set er der medvind på en del af cykelstierne: steder til placering af bænke og
infotavler 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.
Bl.a. deltager 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 stadig på et godt resultat inden for en overskuelig tid.
Hjemmesiden
Yvette og vores webmaster Brian arbejder også med at gøre vores hjemmeside
www.skibhusforum.dk endnu mere brugervenlig, bl.a. med en kalender, hvor vi opfordrer alle
lokale foreninger mv. til at sende tip ind om aktiviteter i kvarteret med relevans for skibhusborgere,

foreninger og institutioner. Da der ikke findes noget lignende i øjeblikket, håber vi at kalenderen vil
blive flittigt benyttet fremover.
I 2016 valgte vi at vores logo er det, I kan se på vore tryksager, beachflag, det helt nyopsatte banner
ved Nordfyns Bank, som skal have mange tak for deres velvilje til ophængningen. Og ikke mindst
på vores nye muleposer, der via ejendomsmæglere, boligafdelinger og beboerforeninger skal deles
ud til nye beboere i Skibhuskvarteret. Logoet er tegnet af den lokale kunstner, Elmar Mønster.
PR og aktiviteter
Meget tilfredsstillende pressedækning: Skibhusforum har i 2017 været nævnt 20 gange i
Skibhusavisen, 1 gang i Ugeavisen og 1 gang på Fyens.dk.
På moderne dansk kan det vel siges at Skibhusforum som brand er ved at slå igennem, men at der
mangler noget igen. Det kan løses ved at vi fortsætter med at være synlige ved bl.a. at få nogle flere
bænke og infotavler opsat, samt at foreningen også fortsat medvirker ved arrangementer som
Skibhus by Night og Skibhusfestival.
Men ikke mindst handler det også om at vi gerne skulle være nogle flere aktive til at stå for
aktiviteterne.
Samarbejde med Odense Kommune
Vi samarbejder primært med Center for Civilsamfund, men har også løbende samarbejde med Byog Kulturforvaltningens park- og vejafdelingen. Endvidere har vi da også en god kontakt til en
række byrådspolitikere inkl. borgmesteren.
Andre samarbejder
Vi har løbende kontakt med repræsentanter fra tilsvarende fora fra andre dele af byen: Bolbro,
Højby m.fl.
Medvirken i forskningsprojekt
Skibhusforum og Sct. Hans Skole indgår i et igangværende forskningsprojekt om samarbejde
mellem kommuner og ’civile aktører’, og vi er begge nævnt i denne rapport
file:///E:/Skibhusforum/Forskningsrapport/16%20cases%20med%20samarbejde%20mellem%20ko
mmunale%20institutioner%20og%20civile%20akt%C3%B8rer.pdf
Afsluttende ord
Vi synes i lyset af de opnåede resultater og det netværk vi har skabt at der stadig er behov for et
Skibhusforum i 2018 og forhåbentlig også frem over, lige som det også har været spændende at
følge udviklingen med de projekter som borgere og foreninger har søgt tilskud til. Men for at kunne
fortsætte den positive udvikling er det også væsentligt at vi, der nu er aktive fortsat vil lægge
kræfter i foreningen og at vi igen får involveret f.eks. spejdere, Boldklubben Marienlyst,
boligafdelinger, andre foreninger og beboere i vore aktiviteter.

For os at se er der ikke noget egentligt alternativ til Skibhusforum som en bredt sammensat
netværksforening, der arbejder for at gøre Skibhus til et godt sted at bo for alle os ca. 18.000
beboere og folk der arbejder i de lokale forretninger, institutioner, skoler mm.
Det nærmeste jeg kan komme på er Skibhusforeningen, der som bekendt er en
handelsstandsforening, men som har en anden målsætning og står for andre typer af udmærkede
aktiviteter.
Husk også at det fortsat 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 sidst en stor og varm tak til:
Bestyrelsen og forretningsudvalget for engagement og at have ydet en værdifuld indsats i løbet af
det forgangne år.
Tak til de mange medlemmer af arbejdsgrupperne og til Lone, der er grafiker og som har arbejdet
med at designe muleposer og tekster til infotavler.
Vores webmaster, Brian Skaaning
Vores revisor Jørgen Hansen
Endvidere tak til Mødecenter Odense, Skibhusklubben og Sct. Hans Skole for at have lagt lokaler
og beværtning til vore møder.
Tak også til Center for Civilsamfund og andre medarbejdere ved Odense Kommune for godt
samarbejde gennem året.
Tak til Skibhusavisen for mediedækning.
Vi ser frem til fortsat godt samvær med jer alle i 2018.

