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Generalforsamling  

Afholdelse til generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening  

lørdag den 20.08.11  kl. 9, på  

Gåsevig 2, Sønderballe 6100 Haderslev. 

 Hvis godt vejr holdes den i haven, hvis det regner i fastelavnslokalet. 

Der henvises i øvrigt til Sønderballe Tidende af 11.05.11 hvor der blev indkaldt til 
generalforsamling og fest til den 20.08.11. 

 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning – årets gang 

3. Behandling af indkomne forslag. 

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 årlig) 

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.  

 

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev 



Fibernet – nu har vi chancen 

En lille skare af ejerlavets medlemmer har snakket meget om fibernet siden sidste 
forår. Vi fik bekræftet af generalforsamlingen i beboerforeningen sidste år, at 
fibernet i vores lokalområde er en god idé, og at vi skulle arbejde videre med 
etableringen af fibernet i vores lokalområde. I efteråret blev det tydeligt for vores 

lille arbejdsgruppe, at vi ikke magtede at skabe nok opbakning i et dengang 330 husstande store 
område med blandt andet Diernæs og dele af Hoptrup land i vores projektområde. Vi henlagde 
derfor opgaven.  

Situationen lysnede op for et par måneder siden, da SydEnergi startede med at etablere Fibernet 
sammen med nye elkabler i Diernæs. Nu blev vores projektområde reduceret til 153 husstande med 
godt 50 husstande i og omkring Sønderballe og knap 100 husstande i Sønderballe Strand 
sommerhusområde. Vi i den nye arbejdsgruppe er rigtig glade for, at SE nu vil etablere fibernet hos 
os, hvis mindst 75 ud af vore 153 husstande er interesserede. 

Vi håber, I kan finde et fiber-produkt der passer til jeres behov. Der er vedlagt lidt 
informationsmateriale sammen med denne udgave af Sønderballe Tidende, hvor I kan få svar på 
hvorfor og hvordan. /Carsten Leth Schmidt 

 

Havkajak i Gåsevig 

Den første weekend i Juli var Carsten og jeg på Havkajakkursus – lige uden for døren. Vi mødtes 
med 7 andre nybegyndere og 2 instruktører fra Outdoorsports på Gåsevig Strand Camping om 
lørdagen kl. 9, og så gik vi i gang. Det første vi skulle, var at kæntre og udføre makkerredning. Det 
regnede hele lørdagen, så våde blev vi både fra neden og fra oven. Igennem lørdagen og søndagen 
blev vi undervist, af super dygtige instruktører, i mange forskellige tag, og vi afsluttede kurset 
søndag med at opnå det såkaldte EPP2 certifikat.  

 

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev 



 

 

 

Det var en stor fornøjelse at opleve Gåsevig og Kalvø fra vandsiden – og en rigtig dejlig 
kæresteweekend, havde vi også ud af det. Fysisk var det en perfekt start på ferieugerne, da vi lavede 
noget helt andet og blev fantastisk trætte i hele kroppen. God måde at stresse af på. Nu må vi så se, 
hvordan vi får videreført den store fornøjelse, vi havde denne weekend i familieregi. Vi kigger efter 
en 2´er kajak, så pigerne skiftevis kan komme med. Havkajak i vores dejlige område kan anbefales! 
/Mette Leth Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev /CS 


