
Referat for 
Sønderballe Ejerlavs Beboerforenings 

 ekstraordinær generalforsamling  
Fredag den 30. december 2011.  

 
1.  Valg af dirigent 
Henning er enstemmigt valgt 
 
Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt i Sønderballe Tidende nr. 7 fra den 15. 
December 2011. På den ordinære generalforsamling den 20. august 2011 blev det vedtaget, at 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 Dages varsel - og det kunne 
konstateres, at dette varsel var overholdt. Det blev bemærket, at varsel til ordinær 
generalforsamling er 30 Dage. 
 
Dagsorden:   

1. Valg af dirigent 
2. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse 
3. Eventuelt 

 
Der var ingen skriftlige forslag til andre punkter på dagsorden. 
 
 
2. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse 
Carsten - kassereren har som bilag til Sønderballe Tidende nr.7 udsendt revideret Årsregnskab 
for 2010 med Status, egenkapitalopgørelse, sammenligningstal for regnskabsårene 2008-2010 
og kasserens bemærkninger til årsregnskabet. På dette grundlag kunne årsregnskabet for 2010 
godkendes. 
  
Det bemærkes, at foreningens regnskabsmateriale bliver tilgængelig på den interne del af 
foreningens hjemmeside. Efter registrering på hjemmesiden kan foreningens medlemmer få 
adgang. 
  
3. Eventuelt 
I anledning af at Jutta & Børge har sølvbryllup den 13. juni blev reglerne for blomster og 
ranker diskuteret. Bestyrelsen har herefter besluttet at give blomster og ranker sådan: 
 Blomster, 

Tilflytning, Barsel, Bårebuket 
Ranke, 

konfirmation 
Medlemmer af foreningen, 
der bor i ejerlavet 

Ja Ja 

Medlemmer af foreningen, 
der bor og holder arrangement  (langt) udenfor 
ejerlavet 

 Nej, 
 medlemmer der deltager 

opfordres til at tage blomster 
med p.f.v. 

Nej, 
medlemmer der 

deltager kan ved særlig 
begrundet ønske få en 

ranke med p.f.v. 
Beboere i indre Sønderballe Ja Ja 
Beboere i Sønderballe Ejerlav  
- udenfor indre Sønderballe 

Nej, 
 dog ved særligt begrundet 

ønske af et medlem af 
foreningen 

Nej, 
 dog ved særligt 

begrundet ønske af et 
medlem af foreningen 

Ranker til bryllup, sølv- og guldbryllup etc. arrangeres ikke af foreningen, men af de 
inviterede gæster. 
 
 
Det bliver diskuteret, om foreningen kan holde generalforsamling på Kalvø Badehotel eller 
Søstjernen. I foreningens vedtægter står, at generalforsamlingen holdes i Sønderballe. 
 



Connie fortæller for festudvalget om sommerfest 2012. Festen bliver den 9. juni. På grund af 
sølvbryllup ønsker Jutta og Børge at udgå. Johanne melder sig til festudvalget.  
 
 
Connie har ringet til kommunen for at få udpeget et område, hvor cykler må stå officielt i 
forbindelse med busholdepladserne. 
 
 
Connie har gjort vejafdelingen opmærksom på store huller i asfalten på Sønderballe Hoved. 
 
 
Der bliver gjort opmærksom på, at Sønderballe Strand bådelaug har fået en offentlig bevilling 
til et bådehus med mødefaciliteter. 
 
 
Det bliver diskuteret, at egen ved Kim har mange grene, der er gået ud. Thorkild gør 
opmærksom på, at træet kan leve i mange år endnu. De grene, der er gået ud bør dog fjernes 
og træet må eventuelt beskæres. Det kan kommunens Vej- og Parkafdeling tage sig af. 
 
 
Endelig godkendt af Referent: Carsten Schmidt og af dirrigent: Henning Jakobsen 


