Referat fra d. 11.05.2014 kl.10: generalforsamling i
Sønderballe Ejerlavs Beboerforening
sted: Lejrskolen Sønderballe
Gåsevig – der serveres morgenbrød!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – årets gang- foreningens udvalg
3. Behandling af indkomne forslag :
Forslag til hvad foreningens penge kan bruges til
o
o
o
o
o

Køb af hjertestarter ( Niels Friis)
Genetablering af den gamle poststi ( Johanne Duus)
Bustur til Tivoli København ( bestyrelsen)
Bustur til Århus den gamle by / Friheden ( bestyrelsen)
Kunst til byen/ skulptur ( bestyrelsen)

o
o

Kriterier for afvikling/aflysning af arrangement herunder "sommerfest" (Thorkild Tingleff)
At dagsorden for foreningens generalforsamling bringes i overensstemmelse med
vedtægterne ( Thorkild Tingleff)
Udsendelse af årsregnskab samtidig med udsendelse af indkaldelse til generalforsamling
( Thorkild Tingleff)

o

4. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse.
5. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årlig)
6. Valg af bestyrelse og suppleant: 2 er på valg Formand Connie ,
og Kasserer Carsten

7. Valg af revisor: Carl Heinz
8. Eventuelt.
Mvh. bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe ejerlav den 11.5.2014
Deltager: Karl Heinz, Carsten, Thorkild, Anne Lise, Sonja, Johanne, Erik, Connie, Knud, Lise, Karl Erik
Børge og Jutta.
Vi starter med at synge sangen ”I østen stiger solen op” og spiser fælles morgenkaffe.
1. Som dirigent bliver foreslået Erik og Karl Erik . Ved afstemning vælges Karl Erik som
dirigent. Karl Erik erklærer at der er indkaldt til generalforsamling på lovlig vis og at
dagsorden godkendes.
2. Beretning 2013 ved formand Connie Iwers

Endnu et år er gået og vores forening øver sig stadig på at lære en stabil flyveteknik.
Foreningen har haft 54 medlemskaber og vi har budt velkommen til en lille ny beboer Jens Peter
Schmidt hos Mette og Carsten Leth Schmidt.
I det forgangne år har bestyrelsen (Jutta & Carsten) arbejdet intenst på den nye hjemmeside
Sonderballe.dk., der er stadig et stort arbejde i sigte, så skulle der være en som har lyst til at være
medhjælpende webmaster modtages dette med stor tak.
Afviklede aktiviteter.
Februar fastelavnsfest hvor 25 børn og ca. 20 voksne havde en fornøjelig eftermiddag i
værkstedet på Sønderballe Hoved 36, 3 tønder blev hakket til pindebrænde og pludselig vrimlede
det med katte dronninger og konger, hvorefter der blev delt godter pose ud til børnene. De
medbragte kager og kaffen blev nydt.

April strandrensning
Sensommeren blev sommerfesten aflyst pga. for få tilmeldinger.
December havde vi vores julekomsammen på Kalvø med 38 personer. Vi fik de velsmagende
æbleskiver med kakao og gløgg, gik øen rundt med fakler i den flotteste december
skumring og sluttede med en dejlig julefrokost. Undervejs i programmet blev vores
sangbøger flittigt brugt – imedens de mange børn spillede og legede.
Forskønnelsesudvalget har yder et stort stykke arbejde med at gøre rent og ligge
strandsten på trekanten ved egen ved Sønderballe Hoved. Ønsket om at opsætte

blomsterkasse op ved byportene er indtil videre uafklaret. I maj / juni var der flere telefon
opkald samt mail til kommunen om ønskerne med blomsterkasserne samt genetablering af
mindestenen fra 1879 ved indkørslen Djernæsvej 208. Det er beklageligt at det er svært at
komme kontakt med kommunen og at det ikke har været muligt af et tilsyn af dem.Der er
sendt flere rykker, en valgkamp hvor problemet om manglende svar blev fremlagt, en ny
mail til den nye borgmester, pludselig en opringning fra en medarbejder fra
Desuden har foreningen deltaget i arrangementet ”fuglekvidderfest” som forventelig vil
give et overskud til foreningens kasse.

3. Behandling af indkomne forslag:


Hjertestarter: det vedtages at bestyrelsen arbejder videre på dette og indhenter
priser og drøfter, hvor den skal placeres – umiddelbar så centralt som muligt –
og gerne samtidig med mulighed for at tage førstehjælpskursus for medlemmer



arrangere en bustur: bestyrelsen vil arbejde videre med at arrangere dette og
finde ud af om det skal være København eller Århus. Hvis det bliver i år vil
”sommerfesten” evt. blive aflyst



skulptur: det drøftes om muligheden for at ”egen” ved trekanten
Diernæsvej/Sønderballe Hoved kunne laves til en træskulptur, desuden
etablering af stenen ved Kims hus. Blomsterkasser ved byskilte er der givet
afslag på fra kommunen. Vi må gerne plante blomster/ forårsløg. Der må
anlægges et bed ½ m fra vejen



Poststien: der er 2 muligheder for stien: at gå mod Sønderballestrand eller forbi
Finn Petersens hus: der vil skulle ryddes lidt krat og træer. Bestyrelsen vil arbejde
videre med dette i samarbejde med Johanne og Thorkild. Lodsejer der grænser
op til stien skal kontaktes og evt. også kommunen



Dagsorden/vedtægter: dette punkt er ”taget af bordet igen ” idet der udkom en
ny dagsorden



Aflysning/ afvikling af arrangement: det er festudvalget der i de enkelte
situationer vurderer om et arrangement skal aflyses. Flere har givet til udtryk
om at afholde sommerfest hver 2.år. Vi må gerne fortsætte med Kalvø-march
hvert år.



Udsendelse af årsregnskab sammen med dagsorden: det er ikke et krav, men
hvis regnskabet er færdig kan det evt. imødekommes.

4. Årsregnskab: Årsregnskabet godkendes. Det bemærkes at Anne Hartfeldt stadig betaler en
del til foreningen. Det har ikke været muligt at træffe hende. Karl Erik har endda været 2
gange forbi hendes adresse på Sjælland. Desuden er det positivt at der har været en større
fremgang i medlemstallet.
5. Kontingent: beløbet bibeholdes til 100 kr. per voksen person pr. år
6. Valg: Connie Formand og Carsten kasserer bliver genvalgt
7. Revisor: Karl Heinz bliver valgt
8. evt.: spørgsmål fra bestyrelsen ang. blomster til velkomst- der gives velkomstblomst til nye
ejer der bor helårs. Desuden vil bestyrelsen se på at lave et velkomstkort til øvrige nye
beboer. Der er tidligere besluttet følgende på en generalforsamling:d.30.12.2011

Der afsluttes med sangen: ”kom maj du søde milde”

Referent: sekretær Jutta

