
Referat fra generalforsamling 

i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg  

3. Beretning fra hjertestartergruppen 

4. beretning fra planteudvalget 

5. vores hjemmeside: hvordan skal den se ud-hvordan skal den 

bruges 

6. poststien- hvordan er status og hvad skal der ske fremover: se 

vedhæftede billede  

7. Behandling af indkomne forslag: 

Mette:  

 1.  

Spis Sønderballe. 

Her skal vi bruge 10 min til præsentation af projektet og 50 min( efter generalforsamlingen) til 
gruppearbejde ( gruppearbejdet efter generalforsamlingen).  

 Plantegrupper og Planteliste . Vi inviterer de fremmødte på generalforsamlingen til at 1. melde sig på en 
plantegruppe og 2. få startet arbejdet i plantegruppen, og besluttet det næste møde.  

2.  

Stier 
I forbindelse med Spis Sønderballe, får vi udarbejdet et skilt med træ, høsttidspunkt og geografisk 
placering. På dette skilt vil vi gerne have et grundkort der foruden veje også viser stier i området. I den 
forbindelse vil jeg høre om vi har en stigruppe i foreningen, hvad er status? og skal den arbejde for at sikre 
adgangen langs kysten ved Genner Fjord? I så fald er der nogen der melder sig til at have en dialog med 
kommunen som er myndighed på offentlighedens adgang? 

3. 

Årlig frø- og plantebyttedag i Sønderballe? Stemning for det? 



4.  
Fælles tur til Oldemorstoft i Aabenraa Kommune? Stemning for det? Spis Sønderballe plantegruppen 
påtænker at tage afsted. 

Økonomi 

Mht. økonomi så vil jeg gerne bede om jeres bekræftigelse på at vi (spis sønderballe-gruppen) må låne 
10.000kr til planter af foreningskassen, som foreningen så modtager igen, når vi afregner med 
landdistriktspuljen? 

 

8. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse. 

9. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig) 

 

10.  

Valg af bestyrelse og suppleant: 2 er på valg- formand Connie  

og kasserer Carsten  

 

valg af revisor: Karl Heinz 

 

11. Eventuelt. 

 

Der startes med sangen : ”kom maj du søde milde” og morgenmad 

Tilstede er: Knud, Karl Erik og Kirsten, Niels D., Mette og Carsten, Johanne, Sonja Bente og Leif, 

Lise, Per, Børge og Jutta 

Connie er syg og formandens beretning aflægges af sekretær, der har konfereret indholdet med 

formanden 

Ad pkt. 1: Karl Erik vælges som dirigent 

Der ændres lidt i dagsorden under indkomne forslag fra Mette: dvs. pkt. 1 under pkt. 4. 

Pkt. 2 under punkt 6. Pkt. 3+4 under evt. 

Ad pkt. 2: 

I 2015 har der været fint gang i aktiviteterne. Plantegruppen og hjertestarter-

gruppen vil jeg fremhæve her. De vil hver især komme med et indlæg. Men begge 



grupper har endda været i medierne, Hjertestartergruppen med indvielsen af 

hjertestarteren den 14.6.. Plantegruppen med opstart til Spis Sønderballe og 

sidenhen 10000 kr. til at forsætte projektet med. 

Mange tak til alle de aktive medlemmer! 

 

Af flere begivenheder afholdtes  

 I april var der den årlige strandrensning 

 generalforsamlingen den 10.5. med fint fremmøde. og et  

 hjertestarterkursus i september med god deltagelse 

 Desuden havde vi en hyggelig eftermiddag aften til Kalvø- march hvor vi 

havde afholdte lotteri, som gav et lille tilskud til foreningen. Både voksne 

og børn fik hygget sig. 

Poststien er der også blevet arbejdet med. Man kan gå langs med denne 

”tørfodet” langs stranden , Især Connie og Knud har været i gang med saksen. 

Men for at den fortsat kan benyttes er det nødvendig at den bliver brugt og at 

nye grene klippes væk. 

Johanne har skrevet med kommunen omkring poststien, at der ikke er adgang 

hele vejen. Så det hører vi nok nærmere om. 

Antal af medlemmer kommer Carsten med tallene, som er :41 medlemmer+ børn 

ca. 80 ialt 

 

Der er givet :  en blomstergave til Sabine Skjønnemand og en bårebuket til Georg 

Cederholm 

For det kommende år er der allerede gang i aktiviteterne – det hører i nærmere 

om senere 

Bestyrelsen har mødtes et par gange meget er foregået over e-mail  

Vi har drøftet hjemmesiden – det tager tid at redigere den og man skal også have 

knowhow til dette. Vi ønsker at beholde siden og håber at få tid til at redigere 

den, men andre er meget velkommen til at forsøge sig. 

 

Ad pkt. 3 : 

Leif orienterer om, at der afholdes et hjertestarterkursus i sept. Desuden et møde i 

juni omkring  hjælp til at taste en telefonliste i sin telefon. Desuden et forslag om, at 

man melder sig til på nettet omkring nabohjælp. Leif vil gerne arbejde videre med 

dette. Desuden er der brug for, at vi har en kontaktperson, der kan hjælpe med at 



hente hjertestarteren når der bliver brug for dette. Henvend jer hvis der er nogen der 

vil stå for det.Gruppen har haft møde flere gange i løbet af det sidste år. 

 

Ad pkt. 4:     

medlemmer af gruppen er: Sonja, Lise, Mette, Leif, Gunni og Johanne- Mette 

beretter, at i 2015 startede arbejdet med spis Sønderballe hvor der blev plantet 

frugttræer flere steder. Der er desuden lavet en bænk som Jørn P. har lavet og træet 

er sponsoreret af……Der er mulighed for at få mere træ, så hvis der er nogen, der har 

mod på at skære den op til en bænk hjælper Carsten ifølge Mette med at sætte den 

op ;). Leif gør opmærksom på at bænken ikke behøver at være alt for kompliceret 

lavet den kan fx placeres på nogle sten. Sidenhen har vi fået 10000 kr. fra 

landdistrikt-puljen, som skal bruges indenfor 2 år. Gruppen arbejder på at få brugt 

pengene allerede i år ved at lave 6 grupper og arrangere en plantedag den 9.okt. 

Planen er at hvert træ skal have et skilt, hvor der står, at det er foreningens træ og 

hvilke træer og bænke der er. Se gerne også på siden nedenfor: 

 https://prezi.com/-lhkz-hk2my0/spis-snderballe/  

Videre plan er at lave et skilt med placeringen af træerne, veje og stier, bænke. 

Skiltet vil blive indviet officielt og gerne med medieomtale.  

Gennem hele processen har der været en god dialog med kommunen om regler for 

placering af træer og inddragelse af lodsejerne. 

Vedr. pengene lægger foreningen dem ud i første omgang og når projektet er færdig 

bliver de refunderet.  

Ad pkt. 5 

Det tager en del tid at vedligeholde en hjemmeside- bestyrelsen opfordrer 

medlemmerne om der nogen der vil hjælpe. Leif vil gerne prøve og han laver en 

aftale med Carsten om at blive sat ind i systemet til efteråret. 

Der drøftes om siden skal revideres mhp. mere åbenhed fx Sønderballetidende og at 

man  fx sorterer de udgaver ud, som har en del billeder. Desuden kunne der måske 

laves lidt reklame med, at vi har en hjertestarter, plantegruppe, nabohjælp? 

 

 

 



Ad pkt. 6 

Poststien diskuteres, at den faktisk er gangbar idet, at flere har lagt arbejde i at 

klippe med en saks. For at den fortsat er gangbar skal den bruges ellers gror den til 

igen. Desuden drøftes det, at der er et område ved Finn Petersen der egentlig er 

tinglyst til, at man må passere, men der gøres ikke brug af dette af flere årsager. 

Johanne har indgivet en klage til kommunen ang. dette. I første omgang vil der i den 

kommende beskrivelse af stien oplyses om det område der er tilgængeligt nu og der 

kan på sigt arbejdes på at udvide det. 

Ad pkt. 7  

da Mettes punkter er fordelt ud under andre punkter er der ingen andre pkt. at 

drøfte 

Ad pkt. 8 

 Årsregnskabet fremlægges af Carsten : Anne Hartfelt figurerer stadig, da hun har 

været en flittig betaler. Det vurderes at pengene bliver indlemmet i foreningens 

kassebeholdning. Der er gjort mange tiltag for at gøre opmærksom på 

indbetalingerne. 

Regnskabet godkendes og er revideret af Carl Heinz.  

Ad pkt. 9 

            Kontingentet bliver uændret 100 kr. pr. år per voksen 

Ad pkt. 10 

            Valg: Carsten og Connie er på valg. Begge bliver enstemmigt genvalgt. 

            Revisor Carl Heinz bliver genvalgt  

            Karl Erik bliver genvalgt som suppleant 

 

Ad pkt. 11 

Forslag om årlig frø- og plantebyttedag fx enten forår eller efterår evt. ammen med 

plantedag i oktober. Hvis der er behov for ”opbevaring ” af planter stiller Leif gerne 

et hjørne til rådig i sin have. Der foreslås, at det kan gives et beløb for planterne 

Forslag om at få undervisning i at pode kviste- Mette vil se nærmere på den 

mulighed. Der er nogle forberedelser til dette fx skal grenene opbevares i køleskab. 



Planlægning af en tur til Oldemorstoft i Åbenrå kommune. De samler podekvister fra 

lokale æbletræer. Karl Erik oplyser at Oldemorstoft forventes at blive lagt ind under 

Åbenrå Kommune. Vi hører nærmere om turen fra Mette. 

Per: spørger ind til købmandsgården og hvordan status er for oprydning. Der gives 

udtryk for at der er ryddet meget af vejen, men der er stadig en del at rydde op. 

Stedets ejer er politianmeldt af samme årsag. 

Desuden er vejforholdende drøftet ved Diernæsvej i svinget, der køres for stærkt og 

vejen er meget snæver. Det kunne være en mulighed at kontakte kommunen ang. 

hastighedsbegrænsning-vejindsnævring? Bestyrelsen må gerne arbejde videre med 

dette. 

Da tiden er blevet lang aftales det, at plantegruppen indkalder til et ekstra møde 

mhp. de enkelte plantegruppers arbejde. 

Referent Jutta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


