
Referat af ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening den 20.08.11 kl. 
10.00-13.00 i gårdspladsen på Gåsevig 2, Sønderballe, 6100 Haderslev.  
 
Carsten Schmidt bød velkommen og henviste til at indkaldelse til generalforsamling er lovligt varslet 
i Sønderballe Tidende af 09.05.11, nr. 3, 4. årgang. 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning – årets gang 
3. Behandling af indkomne forslag. 
a) fremtiden for foreningens hjemmeside  
b) klager til de forskellige mobilselskaber over den dårlige mobildækning her i Sønderballe og 
omegn. 
4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse. 
5. Tilsagn vedr. ansøgning til den kommunale landdistriktspulje 
6. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 200,- kr. pr. husstand (100,- kr. pr. voksen) årligt) 
7. Valg af bestyrelse og suppleant. – På valg til bestyrelse i år (ulige år) er 
a) Kathrine Tryk – hun genopstiller ikke. 
b) På valg som suppleant er Niels Friis – han genopstiller ikke. Lene Nielsen 
(formand) og Carsten Leth Schmidt (kasserer) er ikke på valg. 
8. Valg af revisor. Som revisor sidder Carl Heinz og han er ikke på valg 
9. Orientering om aktiviteter i LAG 
10. Eventuelt. 
      
Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for afholdelsen af 
generalforsamlingen, det vil sige lørdag den 6. august. 
 
 
Ad. Punkt 1. Valg af dirigent. 
Forslag til dirigent: Per Høyer. Per valgtes til dirigent.  
 
 
Ad. Punkt 2. Bestyrelsens beretning – årets gang. 
Beretning ved formand Lene Nielsen: 
Landsbyplanen er blevet færdig og uddelt ved Mette og Thorkild. Der har været aktiviteter i form af 
dragefestival som desværre måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. Julemarch Kalvø rundt, 
som gik godt. Fastelavn, som gik godt. Strandrensning ved Strandskaderne som takker for deltagelse 
her fra Sønderballe.  Carsten orienterede om der pt. er 40 tilmeldte til fiberbredbånd – minimumskrav 
er 75 – deadline for aflevering tilmeldinger medio næste uge. Om målet nås vides ikke. 
Forskønnelsesudvalget har søgt og fået midler til sangbøger og vejstribemaling fra den kommunale 
landdistriktspulje; udvalget arbejder videre på projektet. På opfordring fra Connie Iwers orienterede 
Lene om der er givet blomster i forbindelse med barsel, tilflyttere, bårebuketter og konfirmation. 
Lene orienterede om, at der er givet ranke til Signes konfirmation på Sønderballe Hoved nr. 9. Ikke 
til andre, da hun ikke har været bekendt med andre begivenheder.  
 
Thorkild ønskede, at man publicerer reglerne om gaver, ranker og blomster i forbindelse med 
foreningen. - Til dette svarede Carsten, at der iflg. tidligere generalforsamlingsreferater ingen 
entydige beslutninger er til det spørgsmål. 
  
Per (dirigenten) spørger de fremmødte på generalforsamlingen om beretningen kan godkendes; 
beretningen godkendtes. 
 
 
 
 



Ad. 3. Behandling af indkomne forslag. 
Ad. 3 a. Fremtiden for foreningens hjemmeside.  
Forslaget stillet af Thorkild Tingleff. Punktet drøftes. Thorkild kritiserede, at målet om at have en 
aktiv, hurtig og effektiv kommunikation, så information kommer ud til medlemmerne ikke er opfyldt 
i dag. Derfor besluttes det at bruge mailkommunikation, samt opdatere hjemmesiden hurtigere. 
 
Med hensyn til billeder, der ligger på SEBs hjemmeside, og som foreningen betaler for at have 
adgang til, anbefaler Thorkild bestyrelsen at få rettighederne til som mange billeder som muligt fra 
Frank. Per oplyser, at han overgiver rettighederne til de billeder, han har taget og som findes i 
Sønderballe Tidende på hjemmesiden med domænenavnet www.soenderballe.dk til den til enhver tid 
siddende bestyrelse i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening. I øvrigt har foreningen/bestyrelsen ikke 
selv har adgang til at lægge noget på hjemmesiden. 
 
Der efterlyses en aktiv kalender på hjemmesiden med oversigt over hvilke arrangementer der 
afholdes, og hvornår de afholdes. 
 
Ad. 3b. Klager til de forskellige mobilselskaber over den dårlige mobildækning her i Sønderballe og 
omegn. 
Lene fremlægger forslaget som er indgået fra Johanne Duus. Johanne er ikke til stede, hvorfor 
punktet ikke kan uddybes. Punktet drøftes i nuværende form, og da vi alle er afhængige af dækning 
der virker uden udfald, anbefales bestyrelsen aktivt at følge med de i realiteten ret få selskabers 
master og effekten af dem og gøre opmærksom på det, hvis der er problemer. En rundspørge viser, 
det er meget forskelligt, hvordan lokal beliggenhed har indflydelse på dækning; der er tale om et 
bakket terræn, som kan dække for signal blandt andet fra mast på Barsø. Bestyrelsen kontakter 
Johanne og prøver at få nedsat et mobildækningsudvalg. Mål at fremme dækning af signal til mobiler 
i Sønderballe. 
Der kunne på forsamlingen konstateres at problemet ikke var udtalt stort, idet der på tre ejendomme 
var dækningsproblemer (Per Høyer, Carsten Schmidt, Johanne Duus) 
 
Ad. 4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse. 
Carsten fremlægger kasselisten siden sidste generalforsamling. Carsten oplyser, at der fremover 
bortfalder udgifter til gavebog på 1100,- kr. til webmasteren. 
Efter indsigelse fra Thorkild og Connie konstaterer dirigenten, at der ikke foreligger et af revisor 
revideret og godkendt årsregnskab for år 2010 og, at det som følge heraf heller ikke er forelagt 
generalforsamlingen til godkendelse. 
Det besluttes at bestyrelsen snarest indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages 
varsel, hvor der skal forligge et årsregnskab i henhold til foreningens vedtægter. 
 
Ad. 5. Tilsagn vedr. ansøgning til den kommunale landdistriktspulje. 
Carsten orienterer om at der er givet tilsagn på 10.000,- kr. så betonkanter kan få vejstribemaling og 
til indkøb af sangbøger. Der arbejdes videre på at få tingene købt hjem og pengene refunderet. 
 
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent.  
Generalforsamlingen beslutter at fastholde størrelsen på kontingent som hidtil på 100,- kr. for 
medlemmer på 18 år og derover. 
 
Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleant. 
Ad 7a. Valg af bestyrelsesmedlem.  
Ad 7b. Valg af suppleant. 
For begge valgs vedkommende her i 2011 gælder valg for 2 år. Forslag til kandidat til bestyrelsen: 
Knud Iwers, Connie Iwers, Niels Friis, Jutta Iwers, Sonja Nielsen. 
 
Der afholdes skriftlig afstemning mellem 23 stemmeberettigede, med Thorkild og Carl Heinz som 
valgte stemmetællere. Resultatet af valget: 23 afgivne stemmer – heraf 11 til Jutta Iwers og 12 til 
Niels Friis. Niels er således valgt til bestyrelsen og Jutta som suppleant. 



 
Ad. 8. Valg af revisor.  
Pt. er Carl Heinz revisor og han er ikke på valg i 2011. 
 
Ad. 9. Orientering om aktiviteter i LAG. 
Carsten oplyser LAG er nedlagt og at Tine Kierkegaard er opsagt. I stedet er der et lokalt udvalg i 
kommunen som administrerer støtte til landdistrikter. Bestyrelsen har ikke hørt noget ud over dette. 
 
Vedr. kommende projekter nedsættes én gruppe som vil arbejde med busskur og én som vil arbejde 
med sprøjtehus/cykelskur. Busskur-gruppen: Eva, Mette og Connie. Cykelskur-gruppen: Per, 
Thorkild og Knud. Bestyrelsen koordinerer opstart af grupperne. 
 
Ad. 10. Eventuelt. 
Niels Friis orienterer om, at der bliver afviklet Kalvø-værftsdag 21.08.11 med gudstjeneste kl. 9 og 
andre aktiviteter fra kl. 10 på Kalvø. OBS! Skal fremover på aktivitetskalender. 
 
Dato for afholdelse af den ordinære general forsamling drøftes; bestyrelsen skal fremover tage over 
ift. afholdelse af generalforsamling – både tid og sted. Aktuelt er det i vedtægterne ikke muligt at 
afholde generalforsamlingen hverken på Søstjernen eller Kalvø, så der kan sikres servering, tag over 
hovedet mv. Connie Iwers anbefaler kontakt til Solbakken eller Lejrskolen, da disse kan lejes. Om 
det også indbefatter mulighed for at betale for rengøring vides ikke. 
Vedr. generalforsamling kombineret med sommerfest, der som hidtil har været fastlagt til 2. weekend 
i juni, har dette ikke været hensigtsmæssigt ift. beslutning og planlægning af de fysiske rammer, som 
har sorteret under festudvalget. Som før nævnt ligger planlægningen og fastlæggelsen af 
generalforsamlingen fremover ved bestyrelsen. På den måde sikres tilstrækkeligt med tid til en 
generalforsamling for en forening med aktive medlemmer, således at man kan nå ”rundt omkring 
emnerne”. Festudvalget (ved Eva) oplyser, at det ikke har holdt fast ved datoen ”2. weekend i juni”, 
da det ikke havde mulighed for at deltage på dette tidspunkt; men i stedet forlagt det til den 20.08.11. 
  
Det blev foreslået at splitte sommerfest/by-arrangementet kombineret med generalforsamling op i 2 
uafhængige arrangementer fremover. Bestyrelsen undersøger om dette også skal være en 
generalforsamlingsvedtagelse og melder ud, hvad den er kommet frem til. Herunder om sommerfest/ 
by-arrangementet skal ligge den 2. weekend i juni, eller om det er op til festudvalget selv at melde en 
dato ud.  
 
Sonja ønsker oplyst om et forslag til at foreningen giver en erkendtlighed til guldbryllup kan 
behandles på den ekstraordinære generalforsamling eller om det skal behandles på den ordinære 
generalforsamling. Bestyrelsen finder ud af det og melder ud. 
 
Til festudvalg melder Connie, Børge og Jørga Frandsen sig. 
 
Thorkild videregiver invitation fra Strandskaderne til vandretur på Tudsestien den 3.9.11 kl. 15-17 – 
mødested ved det blå flag – tilmelding til Bjarne 26429904 eller kig på www.strandskaderne.dk 
 
Carsten oplyser, at om ca. 1 måned vides, om det bliver er et ja eller nej til fibernet. 
 
Referent: Kathrine Tryk. 
 
Tak til værterne (Mette og Carsten) og hjælpere for husly og beværtning under skyfri himmel i 
århundredets vådeste sommer.  
 
Referat udarbejdet 21.08.11.  
 
Endeligt referat er godkendt af referent: Kathrine Tryk og dirigent: Per Høyer Hansen 


