Referat fra generalforsamlingen i
Sønderballe Ejerlavs Beboerforening d.10.5.2015
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg
3. Behandling af indkomne forslag:
4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse.
5. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig)
6. Valg af bestyrelse og suppleant: på valg er sekretær Jutta og suppleant Karl-Erik
7. Eventuelt.
Mvh. Bestyrelsen
Generalforsamlingen bliver fysisk flyttet til Sønderballe Hoved 8 (Karl Erik havde fået den forkerte
nøgle) Vi starter med morgenbrød og sangen: Kom Mai du søde milde…..
I alt deltog 16 medlemmer




Ad pkt.1: Bestyrelsen foreslår Karl Erik og han modtager valget.
Karl Erik konstaterer, at der er indkaldt til generalforsamlingen efter
vedtægterne. Dagsorden gennemgås og bliver godkendt
Ad pkt.2 : Formandens beretning
Året 2014 har vi været ramt af finanskrisen og udmeldinger fra foreninger –
dette betyder 32 betalende medlemmer.
På trods af dette er vi fra bestyrelsens side glade og tilfredse med det forgangne
år. Det har budt på følgende aktiviteter:
Marts afvikling af fuglekvidder festen i Marstrup sammen med de andre
foreninger i Hoptrup Sogn. Hvor vi fik 1/9 af overskuddet.
April affaldsindsamling i samarbejde med Strandskaderne, Genner Strand
Maj generalforsamling hvor bestyrelse fik opbakning til at arbejde videre med
forskellige forslag bl.a. hjertestarter

August workshop hvor der blev etableret en hjertestartegruppe samt en
besigtigelse gruppe gik ud for at finde den gamle poststi ved Arnbjerg. I alt 9
deltager
November 14 deltog på hjertestarter kursus i Haderslev
December julehygge / buffet på Kalvø – her deltog ca. 40 personer.
Løbende kontakt med Haderslev Kommune om blomsterbede, cykelstativ,
mindesten samt henvendelse omkring sprøjtehus og andet ”roderi” i Sønderballe.
Alt dette kan kun lade sig gøre på grundlag af vores forening – det har været en
svær opstart, men dejlig at det begynder at spire fra bunden. Dejligt at vi selv kan
være med til at bekæmpe ensomheden her i Sønderballe, vi får nok ikke besøg af
Blackmann som har taget hul på et sort og stort problem!!!
Vi har i 2014 ingen goddag og farvel hilsner sendt, vi har valgt at de 3 nye ejer af
Djernæsvej 206 ikke fik en blomster hilsen pga. ingen har adresse på
ejendommen. Der var konfirmation på Djernæsvej 210 her ønskede konfirmanden
med familie ingen ranke.
Sprøjtehuset fik vi ikke mulighed for komme i betragtning til, i bytte fik vi et flot
busskur med cykelstativ og skrallespand.
Kommentarer:
Karl Erik vil prøve at undersøge forholdene omkring sprøjtehuset nærmere



Ad pkt.3: der var ingen forslag kommet til dagsorden
Ad pkt. 4: Kasserer fremlægger årsregnskabet, som er revideret af revisor.
Regnskabet bliver godkendt.

Kommentarer: Det er ikke lykkedes at kontakte Anne Hartfelt. Heller ikke ved 4 besøg af Karl Erik
på adressen. Der betales dog ikke mere penge til foreningen.
Vedr. ranker til kommende konfirmander vil der nogle år være flere på en gang, der skal
konfirmeres, så vidt mulig bindes ranken og der findes blomster i haverne, hvis dette ikke er muligt
betaler foreningen regningen
 Ad pkt.5: kontingentet er uændret 100 kr. per voksen
 Ad pkt.6: Jutta vælges til sekretær og Karl Erik som suppleant



Ad pkt. 7:
.
Niels meddeler at der er 1.hjælpskursus den 24.9.2015 kl.18 ved Herdis fra Gråsten
landbrugsskole- nærmere information følger. Niels takker for opbakningen i
lokalsamfundet til foreningens projekter. Opbakningen til installeringen af fibernet har,
ikke mindst gennem Carstens indsats, givet både hurtigt internet og økonomi til at
købe hjertestarteren.
Eva foreslår at unge under 18 også deltager i hjertestarterkurset og dette synes alle er
en rigtig god ide!
Der foreslås, at der laves en telefonliste til nødsituationer, som fx hjertestop. Samtidig
kunne man undersøge forhold omkring Nabohjælp. Hjertestartergruppen vil tage
forslagene op.
Mette tilbød at arbejde for beplantning af spiselige frugttræer og -buske i ejerlavets
landskab. Der kan for eksempel plantes langs veje og stier i samråd med de enkelte
lodsejere. Der var stor opbakning til dette og det gav mange hurtige konkrete forslag.
Mette starter projektet op sammen med Lise, Guni, Sonja, Johanne og Leif, og de
mødes første gang i starten af juni.
Guni foreslog at der arbejdes for at opsætte bænke rundt omkring i ejerlavet. Der var
stor opbakning til dette. Mette og Co. Tager emnet op i forhold til beplantningsprojektet.
Carsten gjorde opmærksom på at vi kunne prøve på at søge midler til forskønnelse i
landdistriktspuljen i Haderslev. Næste ansøgningsfrist er 8. august 2015.
Kortet over vores poststi bliver muligvis ændret i henhold til vores landdistrikts
handleplan
Sonja spurgte om midlertidige tilflyttere til Sønderballe fik et ”velkommens postkort”,
når der ikke gives blomster. - Bestyrelsen arbejder på sagen.
Der drøftes at det ville se godt ud hvis alle rabatter bliver slået, en gruppe vil se på
dette bl.a. Leif og Johanne (mindestenen ligger stadig ved Kims hus i hegnet)
Der afsluttes med sangen: Hist hvor vejen slår en bugt….
Referent Jutta

