
  
Årets første bestyrelsesmøde er netop blevet afviklet, og 2009 har meget at byde på i SEB! Vi håber I er med på den 
værste!! 
  
Aktiviteter  
Strandrensning.  
Per Høyer arrangerer årets fælles indsats mod skrald i vores smukke natur med de foreninger, der grænser umiddelbart 
op til ejerlavet, eller er en del af ejerlavet. Vi håber på opbakning og en munter dag med poserne fulde!  
  
Vandretur om Sønderballe Hoved. 
Årets vandretur om hovedet indgår i år, som en del af et større arrangement på Gåsevig Strand Camping, for 
hjerteforeningen. Mette går kystvejen fra Gåsevig Strand Camping til Sønderballe Strand Camping og retur langs 
vejen. Der vil være mulighed for at ”stå af” undervejs.  
  
Sommerfest og Generalforsamling. 
Igen i år består festudvalget af Kim, Merete og Sten, Kirsten og Erik samt Mette og Carsten. Ved generalforsamlingen 
blev det vedtaget at datoen er den 13. juni 2009, og at Generalforsamlingen forløber forud for sommerfesten. 
Festudvalget glæder sig til at sende jer invitationen, og I kan jo allerede sætte kryds i kalenderen!  
  
Vandretur til Ejerlavets naturtyper.  
Bestyrelsen arbejder i den kommende tid på at få en aftale indenbords, med en af de lokale naturinteresserede 
organisationer. Vi vil gerne kunne tilbyde jer en gåtur til 3-4 af Ejerlavets naturtyper (dvs. fx sø, vandhul, eng, skrænt). 
  
Foredrag om Ejerlavets byggeskik.  
Bestyrelsen arbejder ligeledes på at kunne tilbyde jer et foredrag om ejerlavets byggeskik, med udgangspunkt i de 
huse, der ligger i ejerlavet.  
  
Høstdag på Gravene. 
Igen i år vil der blive arrangeret en høstdag på Gravene i regi af Haderslev Landdistrikter. Her vil I kunne sælge jeres 
brugskunst og naturalier fra haven.  
  
Dragefestival.  
Thorkild arrangerer dragefestival igen i år. Datoen er allerede fastsat. 
  
Hold øje med kalenderen og i kommende Sønderballe Tidende for datoen for den enkelte aktivitet. Har du forslag til 
yderligere arrangementer, hører bestyrelsen gerne fra dig.  
  
  
  
  
  
  
  
Aktivitetskalender for SEB 2009 

  
  
Samarbejdsmuligheder 
Bestyrelsen håber i 2009 på at kunne samarbejde yderligere med vore nabo-foreninger. Som I sikkert har bemærket, 
har vi på hjemmesiden og i emails annonceret arrangementer hos – især – Det Maritime Kalø. I år håber vi på at kunne 
annoncere vore nabo-foreningers aktiviteter på en mere standardiseret måde. Hvordan, vil I høre om i et kommende 

Dato Arrangement 
Forår Standrensning/skraldindsamling. Kontaktperson Per 
Forår, 9. maj 2009 Vandretur om Sønderballe Hoved, Kontaktperson Mette 
Sommer, 13. juni 2009 Sommerfest og generalforsamling, Kontaktpersoner: festudvalget 

Kim, Merete og Sten, Kirsten og Erik, Mette og Carsten 
Efter høst Vandretur til Ejerlavets naturtyper, Kontaktperson Mette 
Efter høst Høstdag på Gravene, Kontaktperson, Mette 
Efterår Foredrag om Ejerlavets byggeskik, Kontaktperson Mette 
Efterår, 26. september 2009 Dragefestival, Kontaktperson Thorkild 
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nummer af Sønderballe Tidende.  
 
Venskabslanddistrikt  
I efteråret 2008 var bestyrelsen med til et café-møde på Gram slot. Mødet var arrangeret af Haderslev Landdistrikter, 
og deltagerne var medlemmer fra forskellige foreninger i ny Haderslev Kommune. Alle medlemmer i Haderslev 
Landdistrikter. Foreningerne blev delt op i grupper. SEB var repræsenteret i en gruppe af foreninger, der minder mest 
om os selv – dvs. små geografiske foreninger, med få medlemmer. SEB talte med Enderupskov landdistrikt (lille 
landdistrikt tæt på Gram) om at blive ”venskabslanddistrikter”. Dvs. at vi fremover har en forening i kommunen, som 
vi kan sparre med omkring opgaver, ”måder at gøre ting på” og problemstillinger.  
  
Handleplan 
Et første skridt hen imod et konkret samarbejde er begyndt! Bestyrelsen har i efteråret, i et samarbejde mellem 
landdistriktet Enderupskov og landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard, skrevet en ansøgning til Velfærdsministeriet. 
Vi har søgt penge til at lave en udviklingsplan. Udviklingsplanen skal selvfølgelig udarbejdes selvstændigt for vores 
eget landdistrikt, men selve ansøgningen er blevet skrevet i fællesskab af den simple grund, at en fælles udformning af 
en ansøgning har større sandsynlighed for at resultere i en bevilling.  
  
Vi får svar fra Velfærdsministeriet tidligst i starten af marts 2009. Hvis vi får bevillingen, skal vi bruge pengene inden 
juni 2010. Det forløb hvori pengene skal benyttes er altså fra maj 2009 til juni 2010. Pengene bliver benyttet til 
konsulentbistand. Konsulentbistand består i at Landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard, og eventuelt også LAG-
koordinator Peter Sørensen, deltager i processen med at udarbejde handlingsplanen på 3-4 møder. Vi håber på positiv 
tilbagemelding fra Velfærdsministeriet, og ikke mindst på positiv stemning fra medlemmerne i SEB. Mere information 
om ansøgningen følger, hvis vi er heldige og får en bevilling.  
  
  
  
Sønderballe Ejerlav anno 1945 
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Billedet ovenfor er fra 1945. Det er i Nils Diemers eje. Der er en del af jer, der kan huske så langt tilbage – altså til 
1945 - og det vil være rigtig dejligt at få jeres bemærkninger til billedet. Disse vil jeg så medtage i et kommende 
nummer af Sønderballe Tidende. Ring eller mail venligst til mig. 
  
/mzla 
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