
Sønderballe-Tidende marts 2012 
5.årgang nr.2 

 I december 2011 en hyggelig tur ”Kalvø rundt” med gløgg, fakkeloptog og 

afsluttet med julefrokost  

 Vedhæftet referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling 2011 

 Der er indkøbt 50 DGI sangbøger, der kan lånes af foreningen 

  Vi gør opmærksom på vores hjemmeside:    http://www.soenderballe.dk      -

- opret jer som bruger og kom med indlæg                               

             Carsten har vist brugt rigtig, rigtig mange timer her  …☺  

 Kommende aktiviteter:   

Den 29.4.2012 kl.10: generalforsamling i            

                                                    Sønderballe Ejerlavs Beboerforening 

sted: Bjørn og Evas gildesal  

            Sønderballe Hoved 10 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning – årets gang 

3. Behandling af indkomne forslag. 

4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse. 

5. foreningens udvalg - status 

6. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 200,- kr. pr husstand årlig)  

7. Valg af bestyrelse og suppleant.  

8. Valg af kasserer 

9. Orientering om aktiviteter  

10. Eventuelt. 

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. lørdag den 14.april 2012        

----- herefter udkommer den endelige dagsorden --- 

SønderballeEjerlavsBeboerforening,Gåsevig2,6100Haderslev 

 



 

OBS! Kontingent indbetales på foreningens  

konto nr. 7915  1094863 

Inden generalforsamlingen - for at være stemmeberettiget 

 

 

 

ÅRETS BEGIVENHED!! 
 

 

Somm erfest 2012  er planlagt til den  9.juni  

Det Suveræne 
Festudvalget er:   

Connie 
Thorkild 

 Anna Lise 
Jørga 

 Johanne 

   

 
  

 

FLERE INFORMATIONER FØLGER !!! 

 

 

 



 
 

Til opslagstavlen 
forår/sommer 

 

Camping sæsonstart - 31-03-2012 

Gåsevig Strand Camping starter  
 
Sæson 2012  
 
Pia & Martin inviterer alle campister og godtfolk fra Sønderballe og omegn til at kigge forbi 
på en kop kaffe.  

 

   

Strandrensning - 22-04-2012 10:00 

 

I år er der igen strandrensning sammen med Strandskaderne. 
Sted: Bellevue 

Fra Strandskadernes kalender: 

   

 

Generalforsamling - 29-04-2012 10:00 

Vi holder Generalforsamling i festlokalet hos Eva & Bjørn 
 
Søndag den 29. April fra kl 10.00. 
 
Dagsorden jævnfør vedtægterne 
Mvh 
Bestyrelsen 

   

Loppemarked på "Strandgården" - 04-05-2012 - 04-05-2012 

Reci & Kurt arbejder på at invitere alskens godtfolk der har ting og sager i overskud til at 
deltage i  
  

"Strandgårdens" store forårs-loppemarked 2012   
  

Kontakt Reci og Kurt, så snart du har fundet nogle ting du gerne vil af med , så du kan 
få en bod 

fx på strandgaarden_rooms@hotmail.dk 
eller: 28 11 62 89 

 

 

/JUHE 


