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Tilstede: Reci, Kurt, Johanne, Connie, Leif, Karl-Heinz, Gunnie, Carsten, Sonja, Thorkild , Anne Lise, 

Karl Erik, Kirsten, Jannie, Mantas, Eva, Martin, Jutta 

Der startes med lidt brød og der synges fra vores sangbog: Den kedsomme vinter…. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent:  bestyrelsen forslår Karl Erik og han bliver valgt til dirigent. Det konstateres at 

der er blevet indkaldt til mødet efter retningslinjer. 

2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg :  

Reci står for beretningen: 

   Året 2018 har på mange områder været aktivt, anderledes og skelsættende i Sønderballe. 
På GF 2018 gik både formand og kassér af, da de ikke ønskede genvalg - hvilket vist kom 
bag på mange. 
Umiddelbart var der ingen andre end Leif der ønskede at gå ind i bestyrelsen, så ut. 
meldte mig af ren og skær dårlig samvittighed over den manglende interesse for at få 
vores beboerforening til at fungere. 
Det Leif og jeg ikke havde tænkt på, var at bestyrelsen rent faktisk altid kun har bestået 
af formand, sekretær og kassér - og dermed var meget sårbar. 
Da vi 3 Jutta, Leif og ut mødes til første bestyrelsesmøde, var det derfor med en skjult 
dagsorden fra den gamle bestyrelse, om hvem der skulle være ny formand - smiler - og 
det var vi bestemt ikke enige om. Men vi var alle tre meget enige om bestyrlsens 
sårbarhed i fremtiden med kun 3 best.medlemmer.  
Den ny bestyrelses første beslutning blev derfor at indkalde til ekstra ord. GF mhp at få 
ændret foreningens vedtægter, så bestyrelsen består af flere medlemmer. Conny meldte 
sig frivilligt til at tage et år mere som formand - tuind tak for det Conny. Desuden meldte 
Johanne sig også, så bestyelsen nu består af 5 medlemmer, med Conny som formand, 
Jutta sekretær og Leif som kassér. 
Vi har haft et fremragende samarbejde i den nye bestyrelse, og der har været 
usædvanligt  mange møder i det forgangne år. 5-6 bestyrelsesmøder, ex.ord.GF, 3 
mødervedr. BB midler, derudover alle de møder der har været i forbindelse med de 
hjertesager de enkelte bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt. 
Det er efterhånden blevet en dyr post at leje lejrskolen af kommunen, så i år har vi flere 
gange takket ja til tilbudet fra Pia og Martin på Gåsevig camping, om at vi var velkomne 
til at benytte deres mødelokale helt gratis - Tusind tak til Pia og Martin. Og netop 
mødelokale vil fremover blive en udfordring vi skal have drøftet og løst i vores forening. 
I år er Sønderballe også kommet på FB. Jannie har nemlig oprettet en lukket FB grp. hvor 
alle som bor i byen, har interesse eller tilknytning til Sønderballe, kan søge om optagelse. 
Gruppen hedder Sønderballe info, og er tænkt som et sted hvor man kan dele alt, stort 
som småt. Gruppen er IKKE talerør for vores forening og har ingen tilknytning hertil. Men 
vi opfordrer til at man også støtter op om dette gode og hyggelige tiltag fra Jannie - 
Tusind tak til Jannie.  
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 12. august havde vi som sagt Ekstra ord. GF, og allerede den 25. august drog 30 
forventningsfulde Sønderballere på bustur til århus, arrangeret af Torkild. Med afgang fra 
Sønderballe kl 8, kørte bussen os til mindeparken ved Marcelisborg,  pragtfuld frokost på 
Thors Mølle, selvstændig tur i Den gamle by og på vej hjem over Vejle og se det 
fantastikse bygningsværk Fjordenhus af kunstneren Olafur Eliasson. 
En helt igennem fantastisk, lærerig, hyggelig og veltilrettelagt tur, hvor alle unge som 
gamle hyggede sig. Et kæmpe Cadeau til Torkild - Tusind tak Torkild. 
12. seeptember havde vi hjertestarterkursus på lejrskolen, med skønne Herle, som bare 
kan lære fra sig på en legende, sjov og lærerig måde, så alle forstår og husker hvad der 
skal huskes. Og så der altid er folk i vores lille by, der kan træde til, betjene vores 
hjertestarter og redde liv hvis det bliver nødvendigt. Og Herle skulle som vanligt kun 
have en lille opmærksomhed for sit arbejde. Så hun fik en fin kurv med blomster, 
Slivsøvin, vores lækre hjemmepressede æblesaft, hjemmelavet marmelade, rødbeder og 
asier. Det blev hun vældig glad for. 
20. september og 11. oktober var vi igen til møde, denne gang vedr. BB midler. Her blev 
det blandt de fremmødte medlemmer beslutttet at pengene skullee bruges til: 
Årøtur - ca. 20.000 kr. - Eva, Gunni og Sonja 
Spis Sønderballe, til nyt planteprojekt - 10.000 kr. Mette er primus motor i gruppen. 
Nye "Velkommen til Sønderballe" skilte - ca. 10.000 kr. - Reci 
Fælles samlingssted med borde, bænke og petanque bane - ca. 25.000 kr. - Kurts grp. 
Disse projekter hører vi mere om senere. 
I september måned ankom også endelig byens saftpresser, efter den havde været i 
restordre gennem længere tid. Men det må siges at ventetiden var det hele værd. Der 
blev lavet flere succesfulde og hyggelige fælles æblepresserdage hos Reci og Kurt, hvor 
Reci og Leif har været meget aktive og brugt megen tid på dette projekt. Dette hører vi 
også mere om senere. 
I oktober blev det desværre offentliggjort, at Kalvø Badehotel lukker. Derfor havde vi nu 
et problem med vores årlige tradition med Fakkeloptog og julefrokost på Kalvø. Vi aflyste 
og arrangerede i stedet julefrokost på lejrskolen. Det kom desværre til at koste vores 
forening 800 kr. da vi var nødsaget til at booke lejrskolen på forhånd, og måtte aflyse 
arrangementet, da der kun var 4 tilmeldte udover bestyrelsen. Og vi kunne desværre 
ikke få pengene refunderet fra kommunen. 
I november fik Sønderballe sat 3 fine juletræer med smuk belysning op, som strålede os 
alle i møde i mørket, når vi kom hjem til Sønderballe om aftenen, de var anbragt nord og 
syd ved indkørsel til byen og på trekanten ved Carsen og Mette. Et smukt syn, vi alle har 
glædet os over hele december måned. 
Juletræerne var flot sponseret af Eva og Bjørn - Tusind tak til Eva og Bjørn. 
Strøm til kæderne blev sponseret af Carsten og Mette og Reci og Kurt. Det sidste træ 
overfor Sønderballegård måtte nøjet med batterilys, da vi desværre ingen sponsor havde 
i nærheden af træet. 
Det var så kort om årets begivenheder i Sønderballe. 
Én  af visionerne i den nye bestyrelse, og som vi har talt en del om, er motivation og 
engagement. Det holder ikke i længden, hvis det altid er "tordenskjolds soldater" der skal 
trække læsset. Eller at nye tanker og ideer altid bliver nedstemt. For at vores lille 
forening skal bestå, overkomme fremtidige udfordringer og overleve fremover, må vi 
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motivere hinanden i Sønderballe, til at stå mere bredt sammen, ikke i små lukkede 
grupper. Begrave stridsøkser og gammelt nag, stole på hinanden. Begrav sladder og hold 
ondskabsfulde bemærkninger indenfor hjemmets fire vægge. Kun hvis vi alle gør en 
indsats og trækker på samme hammel, får vi et dejligt og levedygtigt samfund og 
sammenhold her i Sønderballe. Vi har jo flere gange vist, at vi faktisk godt kan more os, 
hygge og have det sjovt sammen. Lad denne viden blive et must, lad os alle sammen love 
hinanden at vi alle gør en indsats for at vi får et lille mønstersamfund hvor alle trives, 
hvor tilflyttere er velkomne og hvor vi alle bliver hørt og har del i at vi trives.  
En tilføjelse er turen til Vojens fjernvarmeværk. Johanne havde arrangeret dette. Der var 
ikke så mange deltagere muligvis pga. at det var i arbejdstiden. Alle havde haft en god 
oplevelse. 
Bestyrelsens beretning godkendes. 
 
                   

3. BB-midler – hvor langt er projekterne  

o Evas gruppe -Årøtur : pris ca.20000 kr. Der er 32 tilmeldte så det kan nås endnu der 

udsendes en reminder. 

o Spis Sønderballe/Planteudvalg : ca 10.000 kr  Der bliver sat skilte op til 3 vandreruter. 

Arbejdsdag  er den 7.april. Desuden udkommer der nye brochurer. Prisen bliver over 10000 

kr. og der ønskes at plante nye træer. 

o Reci: Velkommen til Sønderballe skilte: ca. 10000 kr. . Reci arbejder på sagen. Hun er dog 

sygemeldt for tiden. Der er kontakt med ham der vil lave skilte 

o Kurt: fælles samlingssted med bordbænke-sæt og petanque-bane : ca. 25000 kr. Kurt har 

travlt arbejdsmæssig. Han er i gang med projektet. Skriftlig aftale om grunden er næste step 

o Niels : transportabel Sauna : ca. 20000 kr.- 25000 kr. Niels er ikke tilstede. Martin oplyser at 

ved Kalvø arbejdes der også på en sauna. Det kunne være at man kunne lave et fælles 

projekt?. Bestyrelsen vil henvende sig til Niels. Der er møde den 2. april 

 

4. Beretning fra hjertestartergruppen :  forslag er at have et kursus hvert 2. år. Det kunne være en 

ide alligevel at mødes årlig i Sønderballe for at holde viden ajour. Telefonlisten er den opdateret? 

Stadig et problem, at det er med hemmeligt nummer når vagtcentral ringer. 

5. vores hjemmeside/ facebook-gruppe :  Mantas har fået koder til vores hjemmeside. Han ber om 

at få afklaret, hvad hjemmesiden skal indeholde. Desuden er det en gammel version som siden 

kører på. Den bør opdateres. Der er links på siden der ikke virker.  Bestyrelsen vil sætte sig 

sammen og finde ud af, hvordan siden skal se ud. 

 Jannie vil gerne høre, hvad der kan offentliggøres på den lukkede facebook-side. Desuden er det 

vigtigt at spørge ad, om det ok at billeder bliver lagt på siden. Brug siden til løst og fast. Hun har 

også modtaget henvendelser fra sommerhusejere. Jannie offentliggør ikke noget fra foreningen 

uden at hun er blevet bedt om det. 
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6. Julebelysning : Leif har bestilt 2 stik til elmaster så vi lettere kan få lys i til juletræer. Ved torvet 

er det lidt vanskeligt at få det, da der ikke er en mast. Det kan være, at Carsten indtil videre kan 

sponsere lidt strøm til jul. Når vores fælles plads er lavet kan der laves 1 stik ved trekanten også, 

som aftalt. Så kan juletræet næste år, sættes på den nye fællesplads. 

                   Så stadig 3 stik som aftalt.  

 

7. frugtpresser:  Reci er ved at lave en mappe hvor det beskrives hvordan frugtpresseren skal 

rengøres. Det er vigtigt at vi undgår sygdom. Vi må ikke sælge af de varer der bliver presset. Det 

skal være til eget forbrug. Det vil være fint hvis andre melder sig på banen med ansvar for 

frugtpressen. Nu lige er det Leif, Kurt og Reci. De vil være behjælpelige med brugen af den. 

Desuden er der udgifter til vedligehold. Bestyrelsen har frie hænder til at bestille det nødvendige. 

Leif spørger om man kan bruge frugtpressen til at vise frem i skolen og evt. til spejdere. 

Bestyrelsen vil drøfte dette 

8. Indkomne forslag:  

 Johanne: etablering af en arbejdsgruppe der vil have fokus på vedvarende energi  og 

miljø i Sønderballe: Der er givet udtryk for at det er en god ide og der arbejdes videre på at 

etablere en gruppe omkring dette. 

 Bestyrelsen: Konfirmationsranke –Er der stadig ønske om dette fremadrettet? Det koster 

en del/delvis brugerbetaling?  Der er stadig et stort ønske om at bibeholde denne tradition 

i byen. Forældre/ konfirmanden bliver spurgt om de ønsker en ranke. 

9. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse. Leif fremlægger regnskab. Ca. 83000 kr. 

er penge der er afsat til BB-midler.  Der var 50 medlemmer sidste år, hvor der ellers 

gennemsnitlig har været 43.Thorkild gør opmærksom på at der er en regnefejl på 5,5 kr. i 

budgettet. Dette tages til efterretning og regnskabet godkendes. 

 

10. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig) kontingentet på 100 kr. 

bibeholdes. 

 

11. Valg til bestyrelse: 2 er på valg -formand Connie(modtager ikke genvalg) sekretær Jutta 

(modtager ikke genvalg): Der er ikke nogen der melder sig til at stille op til bestyrelsen. Det 
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aftales at bestyrelsen henvender sig aktivt til medlemmer om at være med i bestyrelsen og at de 

har fuldmagt til at sige god for dem uden at der skal indkaldes til et nyt generalforsamling. Det 

opfordres til at sende en mail ud om hvad arbejdet i bestyrelsen går ud på. 

 

12. suppleant er på valg: Karl-Erik: Karl Erik ønsker genvalg og bliver valgt. Desuden vælges Carsten 

som revisor. 

 

13. . Eventuelt. :  Æblefest  k an være en god anledning til at samle folk i Sønderballe. Man kunne 

evt. også lave loppemarked samtidig med. Måske kunne det også give mulighed for at få lidt 

indtægter til foreningen. Martin vil gerne hjælpe med lokale på campingpladsen. Det er altid godt 

at få positiv reklame omkring Sønderballe. Man kan lave et indlæg til medier så er der måske en 

god mulighed for offentliggørelse.  Kontakten udkommer også i Sønderballe. Det vil måske være 

en mulighed at få indlæg i kontakten.  

Vedr. Julefest holdes altid den samme weekend . Eva har altid arbejdsweekend. Så det vil være 
fint med skiftevise weekender. 
Strandrensning den 31.3.219: Reci vil høre om det er aktuelt hos Strandskaderne Genner Strand. 

Vedr. træer: Der er evt. ikke  blive brugt alle penge til BB-midler så der vil måske være penge til 

træer af dette budget. 

 
M.v.h. bestyrelsen 
Referent: Jutta 

 


