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Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i            

                                                    Sønderballe Ejerlavs Beboerforening 

sted: Lejrskolen Sønderballe 

            Gåsevig – der serveres morgenbrød! 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, forslag? 

2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg  

3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.13 

Forslag fra Thorkild:  
Hvis, såfremt, i fald SydEnergiSyd Energi har betænkt foreningen med et pengebeløb  

ipengebeløb i  

 forbindelse med områdets tilslutning til SE`s fibernet, vil jeg gerne have  

 medtaget følgende forslag på generalforsamlingens dagsorden: 

 

"Hvordan og til hvad skal SE`s honorar for foreningens indsats i  

 forbindelse med fibernettilslutningen anvendes ?"Forbindelse med 

fibernettilslutningen anvendes?” 
 

4. forslag fra bestyrelsen til gaver fra foreningens medlemmer 

 en buket blomster i anledning af 

 et velkommen til byen 

 ved fødsler og begravelser 

 en ranke til konfirmander 

                desuden opfordres medlemmer af foreningen til at gøre  

                opmærksom på disse begivenheder til bestyrelsen      

5. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse. 

6. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig)  

7. Valg af bestyrelse og suppleant: 2 er på valg sekretær, 

 Jutta (modtager genvalg)og suppleant Karl Erik (modtager genvalg)) 

8. Valg af revisor: Carl Heinz (genopstiller) 

9. eventuelt                               MVH. bestyrelsen 
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Ad pkt.1: Valg af dirigent: Forslag fra bestyrelsen er Thorkild-og han bliver valgt som 

dirigent: Thorkild konkluderer, at generalforsamling er lovligt indkaldt og varslet 

 

Ad pkt.2: Bestyrelsens beretning : 

  Connie indleder med at takke for valget sidste år 

Foreningen har sidste år haft 41 betalende medlemmer (2 indbetalt jan 2013) – vi har 

afholdt 3 bestyrelsesmøder samt sendt utallige mails og vi har fordelt pladserne i 

bestyrelsen således, at Karl Erik er aktiv suppleant, Jutta som sekretær, Carsten er 

kasserer og undertegnede formand. 

Vi har udsendt Sønderballe tidende 1  gang i kvartalet og vil fortsætte med dette 

niveau fremover. 

Året har været præget af gravearbejde fra SE og ibrugtagning af fibernet. Hvilket er til 

stor glæde for alle brugerne her i vores område.  En fantastisk tilslutning / opbakning 

til vores aktive fibernet udvalg med Carsten i spidsen har betydet et flot honorar for 

indsatsen fra SE med et kontant beløb på 66.750,00, beløbet som er indsat på vores 

bankkonto.  

Med det nye fibernet  beklager vi fra bestyrelsens side, at vores tidligere hjemmeside 

soenderballe.dk har måttet lade livet pga. tidligere webmaster har personlig 

beskyttet siden. Der er blevet åbnet en ny på sonderballe.dk, som forsat er 

underudarbejdelse og forbedringer. 

 Tilføjelse til beretningen fra Carsten: 

Den ”gamle” hjemmeside har måttet lade livet pga. dårlig service og tekniske 

problemer ved det oprindelige webhotel. Der gik lang tid inden det stod klart, at en 

langt fremskeden tidigere udgave af den nuværende nye hjemmeside ikke kunne 

fungere på det oprindelige webhotel og måtte påbegyndes forfra. Arbejdet med 

hjemmesiden blev også indledningsvis forsinket af en sen udlevering af adgangskoder 

fra den tidigere webmaster. Men ikke desto mindre kører der nu en ny udgave af 

hjemmesiden på www.sonderballe.dk " 

http://www.sonderballe.dk/
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Det er lykkedes at få etableret et cykelstativ ved sprøjtehuset og fældning af 

egetræet på Diernæsvej. Begge dele er foregået via mange telefonopkald og mails til 

Haderslev Kommune. Hvor vi bad om besigtigelse/møde på stedet, men det har ikke 

været muligt at få personlig kontakt med Haderslev Kommune, hvilket vi finder 

beklagende, men glæder os vi har fået nyt stativ til cyklerne og ikke længere skal 

være bange for grene i hovedet eller på bilen.  

Vi har afholdt følgende arrangementer: 

Fastelavnsfest hos Mette & Carsten 

Fælles rengøringsdag med Strandskaderne. 

Sommerfest på Sønderballe Lejrskole, hvor 33 deltog til en sjov eftermiddag med leg 

som i gamle dage og om aftenen blev der underholdt med en ægte mavedanserinde, 

vi har meget at lære !!! Henrik sørgede for musik – så flere forsøgte med lidt dans. 

Sensommerborgermøde: aflyst pga. manglende tilmelding. 

Julemarch og efterfølgende julefrokost på Kalvø, ca. 16 deltog. 

Blomsterhilsner: 

Bårebuket til Krista Ejlersen og Esther Møllegård 

Velkomst buket til Bente & Leif Andersen, barselsbuket til Lene & Henning Jacobsens 

søn Karl   

Formandens beretning godkendes 

 

Ad pkt.3: 

 hvad skal pengene bruges til: der er mange forslag op at vende fra de fremmødte 

 fælles tænketank, forskønnelse af området, når man kommer ind i byen 

Reci.:Plantekasse til blomster ved byskilt + ved træerne 

Mette: ekstra ord. Generalforsamling, hvor der kan drøftes hvad pengene kan bruges 

til- se på vores landsbyplan 

Sprøjtehus renoveres 
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Hastighedsbegrænsning i svingene 40 km skilt 

Karl Erik: bud på at starte sønderballefest med at se på muligheder  

Connie: søge fonde til flere midler 

Mette: alle skal have lov til at byde ind med forslag og det skal være en fælles 

beslutning 

Thorkild: forslag til møde, hvor det kan drøftes hvad pengene skal bruges til 

Konklusion: det indstilles til bestyrelsen om at lave et forslag til, hvordan hele 

forløbet skal være, så medlemmer får mulighed for at komme med forslag og 

sidenhen finde ud af hvilket/ hvilke forslag der så bliver gældende. 

 

Ad pkt.4: forslaget er godkendt 

Ad pkt.5:gennemgang af årsregnskab  

Regnskabete godkendes 

Ad pkt.6: det vedtages et uændret kontingent på 100 kr. pr. voksen årligt 

Ad pkt.7: sekretær Jutta bliver genvalgt, suppleant Karl-Erik bliver genvalgt 

Ad pkt.8: revisor Karl Heinz bliver genvalgt 

Ad pkt.9:  eventuelt 

- hastighedsmåling bliver sat op efter en sæsonbestemt rækkefølge, der oplyses ikke 

nogen tal for dette. 

- forskønnelsesudvalget vil se på hvilke muligheder, der er, hvor egetræet har stået 

og hvad der skal ske med stenen, som stod ved egen. Desuden ønsker Reci, at 

deltage aktivt i gruppen. Hvis omkostninger til diverse ikke bliver for store vil 

”forskønnelsen” kunne iværksættes ret hurtig 

 Fx :Fx: Blomsterkasser til vejen ved byskilte  

Reci:  giver udtryk for om der kunne laves faste  datoer for arrangementer – 

fakkeloptog på Kalvø , byfest osv. – det forklares, at foreningen er ret ny og der ikke 

er nogen faste rammer for dette – emnet vil blive drøftet af bestyrelsen 
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Mette: emne -Affalds indsamling, et ønske om at kunne deltage i et begrænset antal 

timer for at få det til at passe ind i kalenderen Karl-Erik mener bestemt, at dette er 

muligt at få en aftale om. Man kan gøre dette, når man melder sig til indsamlingen 

- Knud gør opmærksom på, at alle er velkommen til at samle affald ind løbene og ikke 

kun den ene dag 

- Sommerfest finder sted d.21.9.13 på lejrskolen nærmere oplysninger følger 

Referent  JuttaReferent Jutta 

 

 

 

 


