Referat fra generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs beboerforening
Den 27.5.2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og at der gives dispensation for afholdelse af generalforsamling
uden for Sønderballe
2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg
3. BB-midler – hvad de bliver brugt til
4. Beretning fra hjertestartergruppen
5. beretning fra planteudvalget / spis Sønderballe
6. vores hjemmeside: Carsten
7. Ændring af vedtægt vedr.:
Forslag til ændring: Foreningens generalforsamling afholdes i Sønderballe eller
tilgrænsende område.
8. Behandling af indkomne forslag:
Juletræer og belysning


Niels : - mulighed for at oprette en Sønderballe Facebook gruppe
vedr. brug af e-mail-liste: – Holdninger/ regler for brug af vores mail-liste
 Mette: - tilovers blivende midler fra borgerbudgettering til bord-bænkesæt til
udsigtspunkt på Laurinevej


Reci og Kurt: beboerforeningen køber en kraftig frugtpresse til lufttryk med tilhørende
kværn/snitte, til gavn for os alle, så kan alle lave sund frugtsaft, især æblesaft hvert år.



Janni: juletræsbelysning

9. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse.
10. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig)
11. Valg af bestyrelse og suppleant: 2 er på valg formand Connie
og kasserer Carsten
valg af revisor: Karl Heinz
12. Eventuelt.
M.v.h. bestyrelsen
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Deltagere: Bente, Leif, Sonja, Børge, Jutta, Connie, Knud, Carsten, Mette, Reci, Kurt, Inge, Martin,
Gunnie, Eva, Karl Erik, Erik, Per, Johanne
Der synges en sang fra vores sangbog: Danmark nu blunder den lyse nat….
Ad pkt.
1: Karl Erik Olesen vælges som dirigent Dagsorden er godkendt. Det godkendes af de fremmødte,
at mødet må afholdes på Kalvø Badehotel.
2: Connie I. fremlægger beretning
2017 har været et ganske specielt og spændende år i foreningen. Det var året, hvor Sønderballe
Ejerlavs Beboerforening sagde ja tak til at deltage og modtage Borger -Budgeteringsmidler på kr.
50.000,00 som frit og efter demokratisk debat og afstemning kan bruges efter vore ønsker.
Her kom mange forslag: projekt Sønderballe Midt, dele elbiler, fjern-/solvarme anlæg, socialtur,
badebro ved Gåsevig, bålhytte, osv. Efter afstemningen blev Sønderballe midt valgt til 1.prioritet, 2.
valget gik til Socialtur, 3. valget badebro m.m. ved Gåsevig.
Herfra skal lyde en tak til ALLE for den konstruktive deltagelse og debatter. Punktet bliver
nærmere uddybet under punkt 3.
Takken fortsætter til:
Projekt Spis Sønderballe med specielt Mette som tovholder og aktiv bl.a. med at få søgt
fondsmidler fra Nordea fonden – udarbejdelse af informationstavler osv. Et flot projekt som skal
indvies senere på dagen ”hjemme i Sønderballe” emnet uddybes under punkt5
Hjertestarten har vi med hjælp fra Bjørns fået registeret. Alle fra vores telefonliste er oplyst som
hjerteløber, dvs. ved alarm 112 bliver en fra listen ringet op og bedt om at bringe hjertestarteren til
pågældende adresse, hvor der er brug for hjælpen. Alarm 112 forsætter på listen til de har en i røret.
De ringer med ukendt nr. så en opfordring herfra er, at man alligevel tager sin telefon på trods af det
er ukendt telefonnr. Emnet uddybes under punkt 4
Janni og Mantas har stået for julebelysningen. Emnet uddybes under pkt. 8
Øvrige aktiviteter
Fælles affaldsindsamling sammen med Strandskaderne Genner Strand
Igen lykkedes det at afvikle vores julekomsammen på Kalvø som sædvane starter med gløgg og
æbleskiver, Kalvø rundt med fakler i en flot december skumring, julefrokost med amerikansk
lotteri, der var udsolgt i en vældig fart!! (Dette er noteret – så der kommer flere lodder med til
julekomsammen den 8.12.2018)
Sønderballe Ejerlavs Beboerforening fik tilsagn fra Haderslev Kommune om at benytte os af
Sønderballe Lejrskole, som vores mødested og forsamlingshus. Glæden blev lidt grumset, vi må
stadig gerne gøre brug af lejrskolen når den er fri – mod betaling for mindst 3 timer = 500,00 kr.
derefter timepris. Dette emne er vi ikke helt færdige med og presser på så denne ordning kan blive
uden beregning, idet vi kan låne lokaler på Hoptrup Skole gratis.
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Der har været afholdt et møde med vej & park omkring trafikken på Djernæsvej i foråret 2017 – vi
afventer stadig svar.
Foreningen har 41 medlemmer og vi opfordrer hele Sønderballe Ejerlav til at være medlemmer idet
kontingentet bl.a. dækker udgifterne til hjertestarteren og ranke til konfirmationer samt øvrige
blomsterhilsner. Forening har sat 2 ranker op i 2017
Bestyrelsen har afholdt ca. 5 bestyrelsesmøder og benytter os vældig af mail systemet. Men det kan
jo ikke helt gøre det, Jutta er tovholder og holder bestyrelsen i ørerne ellers havde vi nok flere
hængepartier
Vi har i bestyrelsen drøftet om vi skal have en vandrepokal eller en vandrehavenisse for at belønne/
påskønne / fejre / takke årets Sønderballer
Blandt de normerede kunne bl.a. i år være
Mette – planteudvalget Spis Sønderballe
Bjørn for at være den 1. hjerteløber
Og der kunne sagtens være andre der kunne komme på tale. Men hvis vi skal det så skal vi nok have
en beslutning på en generalforsamling.
Connie tilføjer, at Carsten har været meget aktiv i forhold til kommunens planer omkring
kloakering. Han har her også repræsenteret vores beboerforening som part i sagen.
Vedr. projekt Sønderballe Midt har Carsten involveret sig meget aktiv og vil fortsætte med dette.
På bestyrelsens vegne
Connie Iwers
Beretningen godkendes.
3: Carsten fortæller om BB-midler.
Det først prioriterede projekt med Sønderballe Midt måtte opgives. Der er afholdt en del møder
også med Ebbe. Økonomisk kan projektet ikke gennemføres idet parterne ikke kunne blive enige
om prisen.
Politikere so Benny B. og HP Geil har også været involveret.
Projekt 2 og 3 er derfor det, der arbejdes med i stedet for. Thorkild arrangerer bustur i august måned
til Århus hvor alle der bor i Sønderballe og eller er medlem af foreningen kan deltage.
Når budgettet er afklaret på dette vil projekt badebro gå i gang, hvor gruppen vil planlægge,
hvordan og hvorledes det bliver udført.
4: Hjertestarteren har været aktiveret via 112. Bjørn har været hjertestarterløber ud til campingplads
på Gåsevig og har sendt følgende beskrivelse som Eva fortæller om.:
Hjerte starter
Torsdag den 19/4 kl 1630 blev jeg ringet op af sygeplejersken fra alarm 112, som bad mig køre til
gåsevig camping med foreningens hjerte starter.
Der var en mand, som havde fået hjertestop, da jeg ankom, var en del af camping gæsterne begyndt
at hjælpe manden med pladsens egen hjertestarter, men pga. at disse personer var meget påvirket af
alkohol måtte jeg overtage opgaven. Manden var ved bevidsthed, men meget dårlig og flere gange
stoppede han med at trække vejret og lukkede sine øjne. efter at læge bilen ankom overtog de
opgaven og manden blev sendt til Odense med læge helikopter.
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Jeg har efterfølgende haft kontakt med mandens datter og det viser sig at han har haft en del
blodpropper og efterfølgende har fået lavet bypass og monteret en pacemaker .
Grunden til, at der blev ringet til mig er, at vi er tilmeldt på hjertestarter.dk ,hvor foreningens
hjertestarter er meldt ind og hvor en stor del af medlemmerne står som hjerte løber. Det at være
hjerte løber betyder, at der bliver ringet til en person på listen fra alarm 112, som så sender personen
ud med hjertestarteren til det sted, hvor den skal bruges. Selvom man ikke er fortrolig med at bruge
hjertestarten,er det meget vigtigt, at den bliver bragt frem ,det er med til at redde liv.
Mvh
Bjørn
Bjørn blev ringet op 1 time senere om han evt. havde brug for psykologhjælp og blev spurgt om han
havde det godt nok efter oplevelsen. Det vil være en ide om man evt. kunne få et telefonnr. på en
person som man evt. et par dage senere kan kontakte hvis man havde brug for at snakke oplevelsen
igennem.
Desuden vil det være fint med ”masker” i tilfælde, at man skal give kunstig åndedræt.
Eva tilføjer, at det er uhensigtsmæssigt at når opkaldet kommer, at det er ukendt nummer.
Bestyrelsen vil prøve at rette henvendelse omkring dette.

Desuden foreslås at afholde et hjertestarterkursus i september måned helst onsdage/ fredage.
5: Mette beretter:
Vi har plantet spiselige træer og buske og opstillet bænke i området.Vi vil med det genfortælle historien
om, hvor vores mad kommer fra. At den gror lige uden for døren. Spis Sønderballe er et lokalt projekt der
løfter og sætter fokus på vores lokalsamfund, på lokale fødevarer og den naturperle vi bor i. Vi der bor i
Sønderballe kender turene rundt i området og nyder dem på daglig basis. Med Spis Sønderballe gør vi
området mere synligt og tilgængelig for de mange mennesker, børn og voksne, der færdes i vores område
hvert år. Vi har udarbejdet tekst og kort til 5 skilte, der er sat op i området samt foldere på 3 sprog, der
fungerer som kort og guidning på vandreturerne.
Vi startede Spis Sønderballe i maj 2015. Vi havde et møde én gang om måneden indtil vi havde talt os frem
til hvad vi ville og hvorfor.
Nogen ville
- have flere træer i landskabet
- have et mål på gåturen
- formidle at det vi spiser, vokser lige uden for døren
- aktivere hele familien
- bare gerne have flere pæretræer, æbletræer eller valnøddetræer
- forskønne området
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- skabe flere oplevelser på gåturen
Alle ville vi gerne gøre noget godt for os alle og andre i Sønderballe
- og være med til at skabe en god historie.

Manpower
Nogle af de aktiviteter har vi haft
- møder
- plantevalg og indkøb af planter, pæle
- indkøb af planteskilte med navne
- plantning 2015
- plantning 2016
- vedligeholdelse 2017
- indkøb af skilte
- skiltemaling og opsætning
- tekst til skilte
- grafisk opsætning på skiltene
- redigering - igen og igen
- aftaler med lodsejere om placering af skilte og træer
- aftaler med kommunen om det samme
- myndighedsbehandling hos Kommunen
- ansøgning til landdistriktspuljen
- ansøgning til Nordeafonden - af 2 omgange
- ansøgning til Lillebælt Lokker
osv.wstreugftuyygkihtgvkhnjg.nkjæljluiæælkjpo
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Lidt fakta
Start maj 2015, slut maj 2018
Hvem: Lise, Sonja, Guni, Leif, Johanne og jeg, til de fysiske aktiviteter - Carsten, Carl Heinz, Carl og Bente.
Sidenhen er Mantas og Jannie kommet til.

Budget
Spis Sønderballe har modtaget
-6.000 kr fra Sønderballe Ejerlav
-10.000 kr fra Landdistritkspuljen
-9.000 kr fra Nordeafonden
- Grafik og print har vi modtaget af Lillebælt Lokker-puljen
-egekævler til bænke har vi modtaget af Jysk Skovservice, og Jørgen Poulsen har bearbejdet én bænk.
Samarbejde
Alle har budt ind, og vi har hygget os - der er grund til at være rigtig tilfreds med de resultater vi har kunne
skabe sammen. Så et klap til skulderen til alle der har deltaget.
I dag sætter vi et punktum for Spis Sønderballe - rammen for et projekt er sat. Der er plads til forbedringer
og at understøtte konceptet. For eksempel vil det være rigtig rart med et bord-bænke-sæt på laurine-vejen
hvor der er udsigt både til Genner Fjord og Gåsevig.
Og et bord-bænkesæt ved Gåsevig Strand.
På trods af gentagen korrektur på skilte, er ikke alt slået igennem - så også her er der på sigt behov for at
forbedre den del af konceptet.
Det må komme til den tid - og hvis der er en der elsker sådan noget, så er der en plads ledig :)

Det er ordene for nu - dem kommer der lidt flere af til .
Forespørgsel om man kan kalde vejen op til Laurine for Laurinevej: Det er indforstået for mange hvor denne
vej ligger. Der vil blive spurgt Laurines datter om dette er i orden.

6: Vi forsøger at opdatere hjemmesiden. Carsten har haft et møde med Mantas. Reci oplyser at
Mantas gerne vil stå for at lave hjemmesiden og der vil blive rettet henvendelse til ham igen.
Plan er desuden, at ”spis Sønderballe ”får et link til hjemmesiden.
7: Det vedtages at ændre i vedtægten til:
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§ 7 foreningens generalforsamling afholdes i Sønderballe eller tilgrænsende område.
Reci oplyser, at de søger om bevilling til Herberg, hvor der vil være mulighed for at afholde møde.
Desuden er det muligt at låne lokale på Gåsevig Camping.
8:- Niels forslag udgår af dagsorden da han gerne ville have været tilstede når forslaget behandles
- Mette : bord bænkesæt til udsigtpunkt på ”Laurinevej” bevilliges. Der kan forespørges på
produktionsskole om pris eller tilsvarende steder.
- Reci og Kurt: der bevilliges en kraftig frugtpresser anslået pris ca. 16000 kr.
Der kan måske når denne haves laves events med at lave frugtpressedag. Desuden mulighed for
at udleje maskinen.
- Janni og Mantas: julebelysning det bevilliges at få en permanent ordning med julebelysning
gerne 3 steder i byen.
9: årsregnskabet godkendes. Der har været et stigende antal medlemmer.
10: kontingent beløbet er uændret 100 kr. per voksent medlem.
11. Connie formand og Carsten kasserer modtager ikke genvalg. Reci og Leif opstiller og bliver
valgt til bestyrelsen.
Karl Heinz modtager ikke genvalg som revisor: Connie opstiller og bliver valgt.
Karl Erik forbliver suppleant og Jutta sekretær.
12: Reci og Mantas vil gerne at vi får en Facebook gruppe for Sønderballe. Denne kan bruges til
info for hinanden, at der fx køres gylle ud i morgen. Det diskuteres, hvor lukket gruppen skal være.
Udfordring er, at ikke alle er medlem af Facebook og ikke vil blive det. Så evt. info ikke når ud til
alle medlemmer.
Desuden diskuteres der brug af vores e-mailliste. Det er ikke efter de nye regler ok at disse bruges
så uvedkommende får adgang til dem.
Den nye bestyrelse vil se på sagen og komme med forslag til foreningen.
Johanne forespørger om der er interesse for at høre om pilerensningsanlæg. Medlemmerne foreslår
Johanne om hun vil invitere nogen til foredrag omkring dette.
Desuden foreslår hun at man kunne lave en tur til solvarmeanlægget i Vojens med rundvisning og
en tur til Biogasanlægget i Bevtoft.
Reci kunne godt tænke sig at høre nærmere om det er reel en mulighed for at etablere nogle af disse
anlæg ellers er det måske lidt spild af tid.
Reci: hastigheden på Diernæsvej. Motorcykler kører galt. Markvej bliver ødelagt.. Karl Erik havde
et forslag omkring dette i forhold til BB-midler.( se venligst tidl. Referater)
Connie har haft dialogmøde med kommunen om dette. Mette oplyser, at man må prøve at henvende
sig til Haderslev Kommune. Men at kommunen er udfordret på disse punkter økonomisk.
Per: det er fint at Diernæsvej er blevet repareret for huller, men der er stadig store huller på
Sønderballe Hoved og Gåsevig. Han har selv henvendt sig til kommunen flere gange. Alle
opfordres til det samme. Brug appen ”gi`et praj”
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Johanne oplyser at man kan ringe før lukketid til Arkil så kan det være at de har en rest asfalt de kan
fylde i et af hullerne.
Referent Jutta
Efterfølgende indvielse af Spis Sønderballe 
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