Referat af generalforsamling i Beboerforeningen for St. Lihme og omegn d.
16. marts 2016 i Nørup Sognegård
1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Jørn Møldrup Nielsen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Beboerforeningens formand, Carsten Hess Jensen, bemærkede i sin beretning, at det sidste
år på generalforsamlingen fejredes med champagne, at den gamle brugs var væk. Men,
spurgte han, hvad skal der nu ske fremover? Hvad skal pladsen, hvor brugsen lå, hedde?
Hvad vil vi plante? Skal der lægges fliser og sættes bænke op? Skal vi evt. selv ansætte en
mand til at klippe græs? Skal der sættes et pænt plankeværk op ved Lene og Bent Ole?
Under formandsberetningen udspandt der sig en diskussion blandt beboerforeningens medlemmer om indretning af pladsen. Ét medlem gik ind for græs på pladsen og forestillede sig, at Claus,
Eureka ville lægge maskine til til græsklipning. Et andet medlem ønskede ikke græs, men foretrak
sommerblomster. Der måtte gerne plantes noget, der ”kan passe sig selv”. Et medlem foreslog
plantning af cistus. Et medlem syntes, at et af de tre store træer skulle fjernes, da træerne står for
tæt. Yderligere forslag var gyvel og buske, der trækker fugle til. Det bemærkedes, at vejen bør markeres med en hvid streg ind mod rabatten. Endvidere bemærkedes, at Vejle kommune skal salte på
cykelstien, men det var ikke sket en uge med sne.

Carsten bemærkede, at hvis der skal sås græs, kan medlemmer af foreningen lægge arbejdskraft til en ”arbejdslørdag”. Medlemmer kan også medvirke til opsætning af et hegn
til Lene og Bent Ole. Carsten opfordrede til, at foreningens medlemmer kom med ideer til
indretningen af pladsen.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab
Torben Jonasen gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på sin nuværende størrelse.
6. Valg til bestyrelsen
Torben Jonasen og Per Delphin var på valg til bestyrelsen. De blev begge genvalgt.
7. Valg af revisor
Holger Jonasen blev genvalgt som beboerforeningens ene revisor.
8. Eventuelt
Under dette punkt fortsatte diskussionen om indretning af pladsen, hvor brugsen lå. Én
bemærkede, at vi skulle få Vejle Kommune til at betale så meget som muligt, og at kom-

munen næppe har noget imod, at vi selv slår græsset. En anden foreslog, at kommunen
kunne sende en landskabsarkitekt ud, der kunne komme med forslag til indretning af
pladsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og beboerforeningens formand takkede dirigenten for
vel udført hverv.

