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1) Valg af dirigent!   
Karl Erik vælges. 
Karl Erik konstaterer, et generalforsamlingen er lovlig indkaldt 
 

2) Bestyrelsens beretning 
a) Slå katten af tønden (Kathrine)  
Arrangement med meget kort varsel, men vi bør gentage succesen 
b) Landsbyplan (Thorkild)  
GBL fra Kolding, ramt af personaleproblemer. Foreligger i en næsten fuld færdig form. Og 
kan snart afsluttes på god vis. 
c) Strandrensning (Per)   
50 (deraf 5 fra Sønderballe) mødtes i april ved Genner strand – der er god plads på holdet til 
næste år – der kan samles affald ind hele året 
d) Vandretur – Kalvøstien (Mette),  
Ingen tilmeldinger, arrangeres hvis nogen vil med! 
e) Dragefestival i efteråret (Thorkild)  
26.sept. 2009 hos Eva og Bjørn – men det var noget vindstille – prøvede fra Storhave – 
succesen gentages igen i år 
f) Julemarch i december (Mette)  
hilsen fra Niels – gentages i år 
g) Velkomst og fødsler (Mette),  
Velkomst til Sønderballe Hoved 4 , familie i 3 generationer. Fødsel: Eline ved Lene & 
Henning, Maximillian ved Eva og Svend Daberkow Sønderballe Hoved 34, & Madeleine 
ved Mette og Carsten. 
 

3) Behandling af indkomne forslag 
a) Hvordan skal foreningens midler anvendes? (Thorkild)  

Hidtil: Velkomstgaver til nye familier i Sønderballe, fødsler, begravelse, ranke ved 
konfirmation ( til konfirmation foretages der ingen gaveindsamling rundt i byen, hvor 
bidrag til ranke samtidig kan opkræves i modsætning til eksempelvis sølvbryllup m.m.), 
gave til webmaster, flaske for lokale der stilles til rådighed ved arrangementer. 
Hilda: hvorfor kun ranker til konfirmation?. Eva syntes ranker er fælles og så må der 
sættes ranker op til andre lejligheder. Connie: Det giver mulighed for ballade i byen og 
hun bakker op om bestyrelsens hidtidige linie. Afstemning klart flertal for den hidtidig 
linie ( ca. 20 for / 3 imod)  

b) Landsbylan – hvad så? (Thorkild)  
Planen er ikke helt klar, men der er jo en række ideer i planen. Men generalforsamlingen 
kan pege på de tiltag vi går i gang med nu. Thorkild forslår selv, at vi går i gang med 
renovering af det gamle sprøjtehus.  



Carl Erik: Der er nogen der skal søge nogen penge til sprøjtehus og til borde og stole. 
Desuden: alle husstande skal have et eksemplar af landsbyplanen.  
Thorkild mangler praktisk hjælp til at renovere sprøjtehuset – hvem vil hjælpe?:  Guni 
vil hjælpe med at male. Knud Iwers: konstaterer at der er gode mullgheder for at søge 
midler (Solbakken har fået 25.000 kr til bålplads og badebro) Sonja: hvad med de 
100.000 kr => Thorkild: disse penge er brugt til konsulentfirmaet, der hjalp til med 
Landsbyplanen og trykningen af denne. 

c) Foreningens udvalg – nye udvalg? (Mette)  
Vandreudvalg- ved Niels, bl.a. Kalvømarch med julekomsammen. Udvalgene fra 
landsbyplanen er fx sprøjtehus udvalg, men der er også forskønnelsesudvalg og 
trafikudvalg – Der rejses forslag om at arbejdsudvalgene fra landsbyplanen videreføres 
som udvalg under SEB . Det blev vedtaget!   

d) Forskønnelsesforslag (Guni) 
Forskønnelse med efeu (muligvis) på de to vejtrekanter med egetræer. Der skal snakkes 
med kommunen, så der ikke sprøjtes. Hilda: Hvad med fortovet mod HJ Møllegård? 
Thorkild: Foreslår at forskønnelsesudvalget i  samme ombæring spørger kommunen, om 
egetræet ved Kim kan få samme afskæring af grene som egetræet ved t-krydset.  

e) Fibernet (Carsten)  
Carsten redegjorde for de problemer, der kan være med IT-forbindelserne i Sønderballe. 
Carsten efterlyste Sønderballes opkobling på fibernet, og han opfordrede til, at vi alle 
overvejede muligheden på det område. 
Interessen skal tilkendegives overfor Sydenergi. Carl Erik: Bestyrelsen skal opfordre til 
at arbejde videre med dette punkt 
 
Tilføjelse/bemærkning fra Carsten den 26 juni 2010: SydEnergi har ændret på 
proceduren. Der bliver en underskift indsamling  formodentlig sidst i august. Vi får 
behov for hjælp til at dele en informationsfolder rundt og samle underskrifter i området” 
Kender du evt. folk vi kan spørge i Diernæs etc?   
 

4) Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse (Thorkild): 56 betalende medlemmer 
sidste år, herunder salg af kunst 1775kr på sidste års sommerfest. Der opfordres til at alle 
indbetaler 2010 abonnement. Regnskabet er revideret og blev vedtaget. 
 

5) Fastsættelse af kontingent (Mette).  
Uændret 
 

6) Valg af bestyrelse og suppleant  
Der findes i dag en forening, med arbejdende udvalg, faste arrangementer, konto, 
landsbyplan, Sønderballe Tidende, som opfylder mange praktiske opgaver. Thorkild vil 
fortsætte med at arbejde med ST. Lene fra Elbjerg og Carsten fra Gåsevig er forslået. Lene 
og Carsten blev valgt til den ny bestyrelse.  
Katrine (sekretær) & Niels (suppleant) står på valg næste år 
 

7) Valg af revisor 
Carl Heinz genvælges 
 



8) Eventuelt 
Værter til sommerfest 2011 
Thorkild: Pia & Brian vil være med igen, derudover melder Tinebeth & Erik, Eva & Bjørn 
sig. 

 
Referent: Carsten Leth Schmidt 

 
 
Ny formand og kasser  
Bestyrelsen har konstitueret sig kort tid efter generalforsamlingen. Lene Nielsen, Diernæsvej 192 er 
ny formand og Carsten Leth Schmidt, Gåsevig 2 er ny kasser.  
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