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BYFEST
Vi startede med pølsebord fra Kokken & Jomfruen, så var der rundboldspil – og vi sluttede alle af
med hjemmebagt og kaffe inden døre.
Juhuuuuu - rundbold !!! Det er vist årets hit, så lad det ikke blive sidste gang!! Nogen snakkede om
at lave en sms-liste – så vi hurtigt kan stille hold en spontan sommereftermiddag?!

Inden døre blev der hygget hele dagen.

Festudvalget takker for en hyggelig eftermiddag.
Næste års festudvalg er Pia og Brian, Tinebeth og Erik samt Eva og Bjørn. ☺

Generalforsamling 2010
Før byfesten afholdte vi generalforsamling 2010!
I nærmeste fremtid vil referatet indsættes på hjemmesiden – og det vil desuden fremkomme i næste
nummer af ST. Her følger vore beslutninger fra generalforsamlingen fattet i korthed.
• Skal vi fortsætte den hidtidige linie mht. ranke, hvor foreningens midler (kun) benyttes til
ranker, når der er tale om konfirmation? JA!
• Skal udvalgene fra landsbyplanen videreføres til udvalg under SEB? JA!
• Valgt til bestyrelsen: Lene Nielsen, Diernæsvej 192 og Carsten Leth Schmidt, Gåsevig 2
• Revisor: Genvalg af Carl Heinz, Gåsevig 1

TAK for ranke!
Carsten og jeg havde en fantastisk dag den 29.05.10. I skal alle have tusind tak for den smukke
ranke og for gave. Ranken er blevet kommenteret af mange af vores venner og familiemedlemmer,
og vi synes alle, at ranken var helt speciel smuk og festlig!

Fibernet
I Sønderballe og omegn er vi endnu uden fibernet. En række internetbrugere i vores område vil
meget gerne benytte de væsentlig hurtigere forbindelser, hvis de kunne. Enkelte brugere har endda
oplevet store gener og nedbrud af deres nuværende internetforbindelse gennem telefonnettet.
SydEnergi nedgraver først fiber i områder med interesse for installation af fibernet. Hver eneste
husstand i Sønderballe og omegn kan derfor være med til at få området moderniseret snarest.
Fibernet kan bruges til telefon eller internet eller TV eller en kombination af disse tjenester.
Billigste nuværende aftale i forbindelse med installation af fibernet giver fastnet telefoni i 6 mdr. for
648kr, eller man kan for eksempel få 15/15Mbit/sek forbindelse for 1002kr i 6 måneder.

Opfordringen fra beboerforeningen er derfor, at hver husstand ringer til SydEnergi-Bredbånd på
7011 5020 og lader sin interesse for fibernet registrere hurtigst muligt.
Du kan blandt andet læse om gode grunde til at få indlagt fibernet her:
http://groups.google.dk/group/fiber-hds/web/fibernet---derfor?hl=da
Er du i tvivl om hvordan man gør eller andet, er du velkommen til at kontakte undertegnede
mvh
Carsten, 74575763
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