
Beretning fra Fælles|Værkets 2021-2022 
Generalforsamlingen, 14. marts 2022 

Kære Alle 

Da vi holdt generalforsamling sidste år, var det med en vis portion optimisme og håb: Vaccinerne var lige på 

trapperne, verden ville blive sig selv igen og der var et kommunalvalg i vente, som vi kunne bruge til at 

sætte fokus på Brændekilde-Bellinge. På mange måder har det sidste år været et godt år, med masser af 

møder, masser af opmærksomhed og politisk interesse, men også lidt frustrerende fordi der stadig ikke er 

noget konkret eller fysisk – og det er heller ikke lige om hjørnet. 

I limboet efter kommunalvalget og midt i Coronaens 3.hærgen trak det lidt tænder ud i den lille forening. 

Med kun 8 mennesker ombord, mange skridt frem og ligeså mange tilbage, så har der været tider, hvor 

håndklædet havde kurs mod ringen. Men så var der lyspunkter, såsom når folk udefra havde hørt om 

FællesVærket og var imponeret af det.  

Og behovet er ikke blevet mindre: der udbygges stadig på livet løs på Bellinge Fælled. Forældre 

transportere stadig gymnasterne langt væk til træning, og Slikræven er lige lukket, så nu er der ingen 

samlingssteder mere. 

Politisk dialog 

Et af foreningens fokuspunkter er dialogen med politikerne for at gøre opmærksom på Brændekilde-

Bellinge og behovet, og for at holde os ’top of mind’ i deres budgetforhandlinger. Politikerne har unisont 

været interesseret og altid været til at få i tale om projektet. De er troligt mødt op og har udtrykt både 

forståelse og respekt for det arbejde, der har været lagt i projektet. FællesVærket blev endda en del af 

valgkampen, da Christoffer Lilleholt specifikt nævnte et idrætscenter i sin valgkamp på FB (Slide 3) 

I løbet af det sidste år har vi afholdt en række møder (både fysisk og online) med politikere og 

embedsmænd: 

• 2. Februar: Fundraiser Torben Bürgel Nielsen fra Foreningsværkstedet 

-Få opmærksomhed fra politikerne 

• 25. Februar: Rådmand Christoffer Lilleholt (V) 

 - Råb højt og vedvarende. Fokus på yderområder 

• 10. Marts: Chef for kultur og fritid Rune Bille og Trine Bølle Jespersen 

-Kom samlet, lav budget, vis sammenhæng med kommunale skal-opgaver 

• 13. Marts: Mads Johannesen Jørgensen, stiller op for V i Sanderum. 

-Sæt fokus på forstæderne  

• 25. Marts: Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen (A): Præsentation af projektet 

• 26. Marts: Rådmand Susanne Crawley (B) om sprogværket, kommunens skal-opgaver 

• 22. april: Møde med embedsmænd om Velfærdens fundament (Kåre N Pedersen, Trine Bølle, 

Nanna Bak Lauridsen, borgmesterforvaltningen 

• 24. juni: Mundtlig ansøgning til bydelspuljen med Helene Lysebjerg Grenild, Odense kommune 

• 26. august: Maria Bromvig (A) om idrætsfaciliteter 

• 2. September: Araz Khan (V) om børnepasning 

• 28. september: valgmøde om det idrætspolitiske emne arrangeret at SIKO hos EnergiFyn 



• 29. September: Velfærdens fundament med Trine Bølle og Nanna Bak Lauridsen fra Odense 

kommune, borgmesterforvaltningen 

• 5. oktober: Møde med Rasmus Tander Vestergaard, fritidskonsulent, Odense kommune,. Hjælp til 

byggeguide fra Randers mm. 

Fælles|Værket planlagde en kampagne op til kommunalvalget hvor vi gennem historier ville sætter fokus 

på de manglende velfærdsfaciliteter i byen. Ved tilfældighedernes sammentræf blev det lidt high-jacket af 

en lokal historie om manglende institutionspladser i Brændekilde-Bellinge. I løbet af en uge fik 

FællesVærket indsamlet mere end 35 beretninger og iværksat en happening i Bellinge med med Araz Khan 

om behovet for institutionspladser. Historien var en my fra at blive fortalt på DR.DKs platforme (blev aflyst 

på dagen). Det var en aktivitet, der tog mange kræfter uden at give et udbytte. Lesson learned. 

Velfærdens fundament 

Politikerne har gentagne gange henvist os til Velfærdens fundament, som en mulighed for at realisere nogle 

af ønskerne, og i løbet af 2021 har vi holdt flere møder med borgmestersektretariatet om Velfærdens 

fundament. I Bellinge starter processen om en lokal aftale op i efteråret 2022. Her er der afsat 6,1 mio. kr. 

til vedligehold af skolen, 4,9 mio. kr. til modernisering af skolen samt 3,2 mio. kr. til lokalområdet i 

Lokalsamfundspuljen, som er den pulje, hvor lokale foreninger og borgere kan komme med forslag og 

ønsker. Det er muligt at kombinere moderniseringspuljen med lokalsamfundspuljen, hvis både skolen og 

lokalområdet kan drage nytte af tiltaget. Når forløbet begynder i Bellinge, er det en forholdsvis kort og 

intensiv proces. FællesVærket er inviteret til at blive en del af Partnerskabet, som er lokalområdets talerør 

og består af en gruppe på 5-7 personer fra lokalområdet, som vil arbejde for hele lokalområdets interesser 

med skolelederen som formand. Det virker dog til at midlerne er lovet væk i mange sammenhænge og 

behovet er stort. Fra FællesVærkets side forventer vi ikke at de midler bringer projektet nærmere. 

Finansiering 
Et andet stort fokuspunkt er at få styr på finansieringen af projektet. I januar hyrede vi en 
fundraiser til at hjælpe med at få styr på projektet. Fundraiseren udarbejdede i april et budget for 
det visualiserede projekt for at vi kunne søge midler hos Bydelspuljen.  
Overslags budget 2021 lød på 189.930.000 Dkr excl moms:  

• Stueplan, 5.452 kvm x 19.000 kr. 103.588.000 kr.  

• 1.sal, 656 kvm x 17.000 kr. 11.152.000 kr.  

• Køkken, 50 kvm. x 22.000 kr. 1.100.000 kr.  

• Bad-omklædning, 528 kvm. x 23.000 kr. 12.144.000 kr.  

• P-areal, kloak + asfalt, 8.424 kvm. x 3.000 kr. 25.272.000 kr.  

• Sub total 153.256.000 kr.  

• Uforudsete udgifter, 10 % 15.325.000 kr.  

• Brand + Statik beregning. 1.000.000 kr.  

• Sub total 169.581.000 kr.  

• Rådgiver ydelser, 12 % 20.349.000 kr.  
 

Det var en ordentlig mundfuld for en fynsk forening. Og det var svært at få has på hvordan man kan søge til 

elementer i projektet. Ydermere har kommunen ikke ville gå ind og støtte fx opkøb af jorden mellem 

gartneriet og RRS hallen.   



I april fik vi afslag på bydelspuljen søgt i november 2020 på 250 000 Dkr til projektering. I stedet blev vi 

opfordret til at søge mundtlig 25000 Dkr. Det søgte vi til fundraising og hjælp til at neddele projektet i 

mindre enheder efter råd fra kommunen.  En genindsendt ansøgning i august forsvandt i 

sommerferiebunkerne og trods flere opfølgninger, fik vi først i januar 2022 endelig positivt tilsagn på de 25 

000 Dkr, som er budgetteret til at få hjælp til at neddele projektet.  

Igangværende mindre projektet i regi af FællesVærket 

En af de hurtigst voksende sportsgrene er padeltennis, og det var et oplagt delprojekt, vi kunne begynde 

på. Vi arbejder -stadig- på at få etableret padelbaner. Vi har fået to henvendelser fra private, der ville bygge 

banerne (en overdækket og en åben). Det har ført til et nærmest monthy-pythonsk forløb med kommunen 

om placeringen af sådanne padelbaner – og hvem, der har mandat til at afgøre, hvor det er tilladt at ligge 

disse baner. Mulighederne undersøges forsat.  

Følg os stadig på vores hjemmeside og vores FB-side.  

Tak for jeres opmærksomhed.  

 

FællesVærket er intet uden opbakning – en vigtig milepæl i 2022 

Foreningen lagde fra land i 2022 med et møde, hvor vi samlede op – og var så heldige at to nysgerrige sjæle 

deltog og gav nogle nye input til foreningen: behovet for at komme tydeligere ud med projektets formål og 

få skabt et større engagement blandt borgerne. Desuden fik vi værdifuldt indspark til at stramme 

foreningens vision og mål op. Noget, der blandet andet afspejler sig i de foreslåede vedtægtsændringer om 

at lave en egentlig medlemsforening. Formålet er at have dokumentation og midler til at vise interessenter 

at der opbakning fra borgerne.  

Vigtigst af alt for projektets legitimitet er opbakningen fra byens borgere og foreninger. Uden det er der 

ingen basis for at få den politiske opbakning eller støtte fra fondene. Vi fik det også understreget på en 

inspirationstur til Højby hallerne i november, at forudsætningen for succes er at stå samlet.  

i 2021 indledte vi også derfor møder med flere interessenter (selvom Coronaen trak luften lidt ud af det): Vi 

har haft dialog med Team Gym Bellinge, Ådalskolen, Taekwondo, BIF og BBB. I det nye er vi blevet 

kontaktet af Superbrugsen om mulighederne for sammen at styrke fællesskaberne I Brændekilde-Bellinge. 

For at nå målet om commitment og opmærksomhed vil FællesVærket fremover også arbejde for etablere 

fællesskabende aktiviteter. Det vil give mulighed for at søge fonde, og vise behovet for rammer, hvis 

fællesskaberne bliver store. Aktiviteter kan være: fællesspisning, halbal, banko, fællesdans, foredrag, 

affaldsindsamling, naturvandringer/byhistoriske vandringer, repaircafe, lav mad sammen etc. Udfordringen 

er at bestyrelsen er lille og ressourcerne er begrænsede. Derfor lægger vi op til at invitere borgere og 

medlemmer af foreningen ind i en arbejdsgruppe. Således at man ikke skal deltage i foreningsarbejdet som 

sådan, men kan melde sig ind på en aktivitet eller et arbejdsområde, man er interesseret i.  

De vigtigste milepæle for 2022 er: 

• Styrke foreningen gennem medlemsskaber og etablering af arbejdsgrupper 

• Relevant ønske til Velfærdens fundament:I Bellinge starter processen om en lokal aftale op i 

efteråret 2022. Her er der afsat 6,1 mio. kr. til vedligehold af skolen, 4,9 mio. kr. til modernisering 

af skolen samt 3,2 mio. kr. til lokalområdet.  



• Indsamle behov og ønsker til rammer og aktiviteter fra borgere og foreninger 

• Arbejde mod en fælles platform og commitment fra interessenter 

• Projektering af faciliteterne i faser (økonomi og anlæg) 

• Fællesskabende aktiviteter 

Vi håber på forsat opbakning og lyst til at vi sammen skaber det bedste grundlag for et godt liv i 

Brændekilde Bellinge.  

 

 

 

 


