
Referat fra generalforsamlingen den 28. august 2008

 
SEB-Sønderballe Ejerlavs Beboerforenings generalforsamling, torsdag, den 28. august kl. 
19.00. 

Referat.

Mette fra SEB og Martin fra Gåsevig Strand Camping bød velkommen. Martin og Pia er glade for 
at kunne give husly til generalforsamlingen; vil gerne være en del af lokalsamfundet. 

1.      Valg af dirigent.
Karl Erik Olsen foreslået og enstemmigt valgt. 

 

2.      Bestyrelsens beretning ved formanden (Mette)

Dejligt med så stort fremmøde. 

Lægger ud med vores første ordinære generalforsamling, og derefter tager Karl Erik over med et 
tilbageblik hvor Sønderballe hørte under Gram Herred.
Tak for lån af lokaler til Pia og Martin. 

Foreningsopstart 
En god og rolig opstart! 

Aktivitetsniveauet: Bestyrelsen har valgt at have faste årlige arrangementer. Det være sig en årig 
affaldssamling (Per fortæller mere), den årlige byfest, generalforsamling, høstdag på Gravene i 
Haderslev, vandretur om Sønderballe Hoved samt dragefestival. Derudover er det op til 
medlemmer at arrangere aktiviteter. Bestyrelsen skal lige tages i høring, og så kan aktiviteten 
annonceres på vores kalender på hjemmesiden. Jeg har fx hørt en fugl pippe om Skt. Hans-aften 
ved stranden – nu får vi se. 

Haderslev Landdistrikter er en paraplyorganisation for landdistrikter i Haderslev. Hele kommunen 
er geografisk opdelt i landdistrikter. Sønderballe ejerlav er det 30. landdistrikt i Haderslev. Både 
Thorkild og jeg repræsenterer Sønderballe Ejerlav i foreningen. Vi har dog ikke rigtig deltaget i 
noget ind til videre.

 

Hjemmeside

Sønderballe Ejerlav har fået en hjemmeside. Vi håber I alle er blevet fortrolige med den og har fået 
lyst til at fordybe jer i ikke mindst vores flotte natur på billederne. 
Det er Franks store indsats der har gjort vores lille kommunikationsplatform mulig. Det er et meget 
stort og flot arbejde du har lavet Frank. Vi er stolte af hjemmesiden. Vi vil gerne have lov at sige 
dig mange tak.(Og tak for dit fortsatte store bidrag med opdateringer og fotos), 
Tak til sponsorer: Erik Schmidt: MT Containerservice og Mette Roos: Strandgaarden. (Andre 
sponsorer kan til enhver tid melde sig til bestyrelsen). 
Webmaster Frank oplyser at der (kun) har været 109 besøgende (ca. 70 unikke) på foreningens 
hjemmeside ca. den sidste måneds tid. 

Bemærkninger fra generalforsamlingen til formandens beretning: Var det korrekt at aflyse den til  
juni måned annoncerede (første) ordinære generalforsamling (sammen med aflysningen af 
sommerfesten, der skulle have været afholdt samme dag)? Og blev generalforsamlingen 
annonceret/indkaldt med 30 dages varsel? Ja, det blev den på hjemmesiden; hvilket er i 
overensstemmelse med vedtægterne.

3.      Beretning fra trafikudvalget (Eva og Mette)
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Mette og Eva arbejder på at sænke trafikhastigheden. De har været inde i et forløb med en 
trafikmedarbejder, Sonja Svendsen, fra Haderslev Kommune. Der har været opstillet trafikdisplay, 
samt været foretaget en trafikmåling; resultaterne har delvist været offentliggjort i Sønderballe 
Tidende. Der mangler den fra kommunens side lovede opfølgning på en samtale med Sonja 
Svendsen, samt yderligere en medarbejder fra Haderslev Kommune, hvor de fik forelagt alle de af 
Eva og Mette indhentede kommentarer fra beboerne i Sønderballe til trafiksituationen. Kommunen 
har fået tilsendt en påmindelse/”rykker”. 

Eva og Mette har planer om et forebyggende arbejde: en pjece til campister, Solbakken etc.

Kommentar fra generalforsamlingen til beretningen fra trafikudvalget: Har man lagt sig fast på en 
bestemt model for trafiksænkning. Svar fra Mette: Nej. Eva: Kommunen har givet et kortfattet svar 
på mange, lange spørgsmål. 

4.     Beretning fra affaldsudvalget (Per)

Den 27. april 2008 arrangerede foreningen en affaldsindsamling på Gåsevig Strand (fotos fra 
arrangementet kan ses på hjemmesiden under ”Kalender” og ”Galleri”). I 2009 er det tænkt at 
forsøge at arrangere en lidt større affaldsindsamling i samarbejde med Gåsevig Strandcamping, 
Sønderballe sommerhusforening og Strandskaderne (Genner strand); det bliver i april eller maj.

Kommentar til beretningen fra affaldsudvalget: Spørgsmål om hvorvidt kommunen kunne tænkes 
at opstille flere affaldsstativer (Gåsevig Strandcamping har opstillet 3 stativer på stranden nedenfor 
campingpladsen). Svar fra Per: Det er relevant at høre kommunen ad, om vi kan få flere stativer 
”rundt omkring”. Bemærkning fra Thorkild: Selvom der opstilles flere affaldsstativer [f.eks. på 
Gåsevig Strand] er det relevant med affaldsindsamling, da der kommer affald ind fra havet.

5.      Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

6.      Sommerfest dato?

I år blev sommerfesten (og generalforsamlingen), der var programsat til lørdag, den 28. juni aflyst 
pga. få tilmeldte. Datoen var mindre heldigt valgt pga. sommerferiestart. Derfor foreslår 
bestyrelsen, at vi forsøger at sikre kommende fester ved at fastsætte en bestemt weekend, hvor vi 
hvert år afholder byfest. Bestyrelsen foreslår den 2. weekend i juni, dvs. at datoen for næste års 
byfest (og generalforsamling) ville blive den 13.juni 2009.

Bemærkning fra generalforsamlingen: Forslag om at dele tingene; altså at afholde fest og 
generalforsamling på forskellige datoer. Dirigenten foreslår at foreningen afprøver bestyrelsens 
forslag i 2009; dette vedtoges af generalforsamlingen. Skulle sommerfesten blive aflyst i 2009 pga. 
at for få tilmeldte, afholdes generalforsamlingen dog på den annoncerede dato. – Desuden blev der 
spurgt om man ikke nogle år kunne holde en høstfest. Bestyrelsen vil gerne bakke om et sådant 
tiltag, om nogle vil tage initiativ til og arrangere en høstfest; i det hele taget ser bestyrelsen gerne 
initiativer fra medlemmerne. Det blev også foreslået at sommerfesten kan afholdes på et andet 
tidspunkt, såfremt festudvalget melder ud om en dato 6 måneder før festen afholdes. Dette forslag 
blev der ikke opnået enighed omkring. 

”Ekstra” punkt: Kassereren (Thorkild) kunne oplyse at foreningen d.d. har 64 medlemmer, heraf 
15 børn. 40 medlemmer har betalt kontingent; de resterende vil i løbet af efteråret ”få en lille 
hilsen” om hvorvidt de fortsat vil stå som medlem i foreningen. 30 husstande repræsenteret med 
medlemskab.

7.      Valg af revisor 

 Carl Heinz foreslået og enstemmigt valgt.

8.     Eventuelt
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Thorkild: Hvis Sønderballe Tidende skal leve fremover, må der meget gerne komme nogle input fra 
medlemmerne. Medlemmerne opfordres til at give bestyrelsen et praj, om der er beboere, der skal 
have en buket blomster iflg. ”reglerne”. – Der bliver dragefestival 27. sept. kl. 10 hos Eva og Bjørn 
– også for børnebørn etc. Tilmelding senest 20/9 til Thorkild. 

16. sept. afholder Maritimt Netværk borgermøde på Kalvø Badehotel.

Referent: Per Høyer Hansen
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