
 Sønderballe Tidende 
3. juli 2009                                    2. årgang, nr. 12 
 
Dette sidste nummer af Sønderballe Tidende før sommerpausen vil først og fremmest være et 
referat af generalforsamlingen den 13. juni. Pga. tekniske problemer er det blevet lidt 
forsinket.  
 
Referat af Sønderballe Ejerlavs Beboerforenings generalforsamling lørdag, 
den 13. juni 2009 
 
1.  Valg af dirigent 
Steen enstemmigt valgt 
 
2. Bestyrelsens beretning ved Mette (formand) 

a) Bestyrelsen siger tak for det forgangne år i foreningen. Det har været et år med 
arrangementer både i og uden for foreningens regi.  
 

b) Årlige begivenheder: vandretur (om foråret), i år den 9. maj, dragefestival (om 
efteråret; blev aflyst grundet dødsfald), strandrensning (i foråret)  
 

c) Ad hoc begivenheder efterår 2008: 
Café møde på Gram Slot. Et netværksmøde mellem Haderslev Kommunes 
landdistrikter. Et venskab med det lille landdistrikt ved Gram; Enderupskov blev 
påbegyndt.  
Præsentation af visionerne for Genner Bugt, Maritimt Netværk.                  
Begivenheder i foråret 2009:                                                                                    
Deltagelse i generalforsamling i Haderslev Landdistrikter, Vojens.                                  
48 timer CAMP Haderslev 2009 i Skærbæk.                                              
Sønderballefilmen 1992 nu overspillet fra video til DVD, kan købes for 50 kr. 

d) Bestyrelsen håber medlemmerne er glade for Sønderballe Tidende og vil gerne have 
eventuelle tilbagemeldinger på ST. Den enkelte redaktør modtager gerne 
meddelelser og andet fra medlemmerne.  

e) Buketter:                                                                                                                      
Siden sommeren 2009 har foreningen uddelt en del buketter og 1 
konfirmationsranke: (Gåsevig camping; Tinebeth og Erik med lille Maya; 
Sønderballe Hoved 40; Henrik hos Connie og Knud; Eigils begravelse; Sabrina og 
Andreas med lille Erik; Sønderballe Hoved 4; Kathrine, Niels og Signe; Gitte og 
Brian med lille Marie; Patrick hos Connie og Knud, Poul Antons begravelse)  
 

f) TAK 
Hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne takke Frank mange gange for hans arbejde og 
tålmodighed med hjemmesiden og vi har købt en gave til ham. 
Bestyrelsen vil gerne takke for erhvervsbidrag fra Gåsevig Strandcamping, 



Strandgaarden ved Mette Roos og MT Containerservice ved Erik Schmidt. 
 

g) Samarbejde 
Bestyrelsen har ønsket at styrke foreningens samarbejde med nærtliggende 
foreninger. I foråret har vi derfor henvendt os til nærtliggende foreninger: 
Strandskaderne, Foreningen på Sønderballe Strand, Gåsevig Strand Camping og 
ytret ønske om samarbejde om ad hoc arrangementer eller årligt tilbagevendende 
arrangementer. I 2009 har det resulteret i et samarbejde med nærtliggende 
foreninger om strandrensningsdagen og et samarbejde mellem Gåsevig Stand 
Camping og SEB om vandreturen den 9. maj.  

3. Behandling af indkomne forslag 
Ingen. 
 
4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse 
Godkendt.  
 
5. Valg til bestyrelsen 
Farvel til sekretær (Per) og suppleant (Conny) der ikke genopstiller til bestyrelsesvalg. 
Kathrine (sekretær) og Niels (suppleant), Sønderballe Hoved 9, valgt uden modkandidater. 
 
6. Handleplan – Landsbyplan – Udviklingsplan ved Thorkild (sekretær) 
For godt et år siden blev grundet lagt til vores forening ved den stiftende generalforsamling på 
Solbakken. 
Som det fremgår af foreningens vedtægter er formålet med oprettelse af denne 

- at skabe attraktive levevilkår for beboerne indenfor Sønderballe ejerlav, herunder 

- at give børn og unge gode betingelser for en aktiv fritid, 

- at skabe grobund for kulturelle aktiviteter, 

- at formidle områdets natur- og ikke mindst kulturarv, 

- at styrke de sociale relationer beboerne imellem gennem fælles aktiviteter, 

- at tage hånd om nye beboere, 

- at fastholde og udvikle den offentlige og private service, 

- at opretholde basale servicefunktioner, samt  

- at fastholde og understøtte det lokale erhvervsliv 

Bag oprettelsen af foreningen lå også ønsket om bl.a. at få snablen ned i pengekassen med de 
såkaldte landdistriktsmidler og her skulle dannelsen af foreningen være en slags BIDETANG. 
Det viser sig nu, at der skal lidt kraftigere værktøj til for at få låget til de mange gode penge 
lukket op. 
Der er brug for et BRÆKJERN, nærmere betegnet en såkaldt Handleplan – Landsbyplan – 
Udviklingsplan – ja kært barn har mange navne - for at få lirket lidt på låget til pengekassen. 
Som de fleste bekendt er Enderupskov landdistrikt og Sønderballe gået sammen om en 
ansøgning til Velfærdsministeriet om penge til udarbejdelse af form for fælles Landsbyplan, 
der beskriver de 2 små (befolkningsmæssigt) landdistrikters forhold, og Velfærdsministeriet 
har bevilliget os 100.000 kr. til deling. 
 



Efterfølgende har vi ansøgt LAG Haderslev (Lokal Aktions Gruppe i Haderslev) om et 
tilsvarende beløb fra de såkaldte landdistriktsmidler, som LAG Haderslev administrerer, men 
vi har på det seneste fået afslag på ansøgningen. 
Hvad menes der så med en Landsbyplan: 
En Landsbyplan, er den BRÆKSTANG, som beskriver vor historie – beboerne - naturen og 
omgivelserne – erhvervene – offentlig service (skole, børnehave m.m.) -  faciliteterne 
indenfor landdistriktet – KORT sagt vores lille samfunds ressourcer, hvad enten det gælder 
menneskelige ressourcer eller fysiske ressourcer. 
En Landsbyplan skal derudover afspejle de ønsker/fremtidsvisioner, vi kunne have til 
Sønderballe, som et attraktivt sted at slå sig ned; eksempelvis regulering af færdslen gennem 
byen, forskønnelse af byen, forhold omkring busstoppesteder, legeplads, gadekær, øge 
kendskabet til veje og stier som gør det muligt at komme rundt i landskabet og meget andet. 
Muligheder for ny bebyggelse – samlingssted for foreningen (Haderslev Kommunes 
lejrskole). Hvordan tager vi hånd om tilflyttere, kendskab til de uskrevne regler, socialt 
samvær (Sankt Hans bål - pensionistklub – kulturelle aktiviteter osv.) 
Kort sagt, en Landbyplan kan rumme alt fra planer om socialt netværk til beplantningsplaner, 
gaderenovering og udstykningsplaner, ligesom der kan fokuseres på de områder som vi finder 
vigtige at bevare. Det er ikke alene Brækjernet til pengekassen, men måske endnu vigtigere 
det redskab der skal til for at holde Haderslev Kommune orienteret om de ønsker vi har til at 
gøre Sønderballe til et attraktivt sted at bosætte sig. 
Forhåbentligt sidder I inde med en lang række andre ønsker/visioner, der kan være en del af 
en Landsbyplan, som gerne skulle række 10 – 15 – 20 år frem i tiden. 
Udarbejdelsen af sådan en plan kommer ikke helt af sig selv, og de 100.000 kr. til deling fra 
Velfærdsministeriet hjælper os kun et stykke af vejen i form af lidt konsulentbistand som 
fødselshjælper og Landsbyplandesigner samt udgifter til trykning af selve Landsbyplanen. 
Skal en Landsbyplan for Sønderballe blive til noget, skal vi selv være villige til at præstere et 
stykke arbejde med at få vores idéer og tanker frem af gemmerne og ned på papir. 
Rundt regnet skal der investeres i 3 – 5 møder á 2 timers varighed, eller omkring 8 – 10 timer 
i alt fordelt over det næste års tid. 
Og personkredsen som indgår i projektet bør være mindst 20 personer, således at indholdet af 
Landsbyplanen er bredt folkeligt funderet. I skal huske på, at det bliver de personer der går 
ind i arbejdet som kommer til at bestemme, hvordan vi ønsker udviklingen/levevilkårene skal 
forme sig i de næste mange år. 
Hvis vi når frem til at køre løs med Landsbyplanen, er et opstartsmøde allerede i støbeskeen 
til afvikling enten tirsdag den 25. august eller 27. august 2009 i de nye lokaler på Tørning 
Mølle. 
Og nu er det vist tid til at give ordet fri enten til spørgsmål eller tilkendegivelser. 
En spørger er i tvivl om man kan samle 20 personer. Thorkild mener der skal omtrent sådant 
et antal til, for at det er folkeligt forankret og man kan lave en 3-4 grupper. - - En anden 
spørger til historier om andre steder, der har udarbejdet noget lignende. Thorkild nævner 
Bogø i Lillebælt (Assens kommune). - - For at man kan få opfyldt ønsker hos kommunen er 
det nok efterhånden nødvendigt med en sådan handleplan. Mette fremfører at en handleplan er 
en måde at kommunikere med kommunen på, for at få f.eks. et busskur; man kan være mere 
sikker på at få ”noget” fra kommunen, når man har en handleplan. - - Thorkild mener, der er 
brug for ca. 15 personer der vil bruge 8-10 timer det næste års tid. Gerne ”tilmelding” pr. mail 
i løbet af kommende uge. - - LAG har som nævnt afslået at støtte. Velfærdsministeriet støttet 
med 100.000 kr. fordi der var tale om et nytiltag i ”tandem-projektet” Enderupskov-
Sønderballe.  
 
7. Evt. 
Mette har kontaktet arkitekt Jørgen Toft Jessen, om hvorvidt han ville afholde et foredrag om 
byggeskik og bygningsændringer i ejerlavet. Jørgen vil gerne komme og tage en gåtur rundt 
til udvalgte huse i ejerlavet i starten af september, så Mette hører gerne, fra dem, der gerne vil 
stille deres hus til rådighed for besigtigelse (udvendigt) på gåturen. 



Kirsten Juhler spørger, om der er nogle, der ved noget om det sted, omtrent i første sving på 
Diernæsvej mellem Sønderballe og Sønderballe Strand, der kaldes ”Helfen” og hvor der står 
en lille sten, ved en hæk, med et årstal, vistnok ”1894”. 
 
 
Efter selve generalforsamlingen blev der valgt et nyt festudvalg, der står for planlægning af 
næste års sommerfest lørdag, den 12. juni 2009: Jutta og Børge, Pia og Brian, og Lene og 
Henning. 
 
Referent: Per Høyer Hansen 

 

Gåtur med fokus på byggeskik og bygningsændringer i Sønderballe. 

Onsdag den 9. september 2009 med et starttidspunkt kl.18:30 vil restaureringsarkitekt Jørgen 
Toft Jessen, Haderslev, komme forbi Sønderballe til en gåtur hvor vi skal snakke byggeskik!  

Byggeskikken har forandret sig gennem tiden og det afspejles i husene i Sønderballe; men 
hvorfor er det nu lige at byggeskikken har forandret sig gennem tiden? Og hvilken bygning 
hører til hvilken byggeskik?! Der er mange spørgsmål, vi får mulighed for at stille Jørgen og 
vi kan glæde os rigtig meget til at få en forståelse for de enkelte huse/gårde i Sønderballe. 

På gåturen vil vi kun besøge dem, som har lyst til et besøg og en snak. Vi afslutter aftenen 
med en kop kaffe i stuen hos en af os, hvor vi kan samle op på aftenens spørgsmål.  

Når jeg har fået et overblik over hvem af jer, der har lyst til et besøg, vil jeg planlægge en gå-
rute. Hvis det viser sig at mange melder sig, så kan det være, vi ikke kan nå at gå hen til alle, 
men så må vi i stedet tage fotos med af huset eller gården og tale ud fra disse, når vi samles til 
kaffen.  

Jeg håber på stort og interesseret fremmøde - det bliver en spændende aften! 

Der er tilmelding til denne aften for alle (gerne også ikke-medlemmer) og den vil jeg gerne 
have inden den 30. august 2009. Venlig hilsen Mette, Gåsevig 2, tlf. 74 57 57 63. 

___________________________________________________________________________ 

Til sidst vil Sønderballe Tidende ønske alle læsere en rigtig god sommer(ferie)! Og denne 
udgaves redaktør, der for nylig - efter eget ønske - er afgået som medlem af bestyrelsen for 
Sønderballe Ejerlavs vil gerne takke alle implicerede i arbejdet med foreningen og ST for 
godt samarbejde gennem det seneste års tid. 

Per Høyer Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sønderballe ejerlavs beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev 


