
Referat af generalforsamling i Beboerforeningen for St. Lihme og omegn d. 

8. marts 2017 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 forenin-

gen næsten kunne fejre sit 10 års jubilæum, idet den blev stiftet i maj 2007. Han kunne 

konstatere, at det, foreningen gennem årene havde kæmpet for, var opnået, eller med 

andre ord: ”missionen var lykkedes”, selv om det havde været op af bakke i bøvlet med 

Kommunens folk. St. Lihme er i dag en landsby med en pæn grøn plads, med forbedrede 

trafikforhold og med en ”boulevard” uden om byen til tung trafik. På den baggrund beteg-

nede Carsten det som fantastisk at stå denne aften på generalforsamlingen. 
 
Til sommerfesten i 2016 var der kun tilmeldt omkring halvt så mange som sædvanlig, og 

festen blev derfor aflyst. Bestyrelsen havde nok ikke været tidligt nok ude med at annon-

cere for festen. I forbindelse med sommerfesten i 2017 vil bestyrelsen sørge for i tide at 

sende mails med påmindelse om festen ud til medlemmerne. Festen er som vanligt den 

første lørdag i september. 
 
I år finder affaldsindsamlingen, der er en hyggelig tradition, sted d. 1. april. 
 
Da Carsten er flyttet fra St. Lihme, var formandsberetningen hans sidste. Han rettede en 

tak til alle medlemmer af foreningen, ikke kun bestyrelsen, for opbakningen til sit arbejde 

som formand.  Carsten og Hanne har boet i St. Lihme siden 1978 og har været glade for at 

bo her i en periode, der må betegnes som de vigtigste år i deres liv.  
 
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 

Carsten Hess Jensen, Brian Lund og René Kroman var på valg. Carsten er flyttet fra St. Lih-

me og udtræder af bestyrelsen. Brian ønskede ikke genvalg. René genopstillede og blev 

genvalgt. Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Lotte Tranetoft og Henrik Persson. 
 

7. Valg af revisor 

Kirsten Sølvsteen blev valgt til revisor. 



 
8. Eventuelt 

Kirsten Sølvsteen rettede en tak til Carsten for hans indsats. Hun syntes, at han havde ”sagt 

gode ord på rette tidspunkt”. Julius Overgaard takkede Carsten for det kæmpe arbejde, han 

havde gjort i de forløbne 10 år. Han havde fået den gamle brugs ”væltet”, og den opgave 

havde været ”en sej kammerat”. Julius fandt det ærgerligt, at Carsten var flyttet, men han 

kunne jo fortsætte som passivt medlem af beboerforeningen og deltage i fester.  

 

Jørn takkede i sin egenskab af dirigent for god ro og orden, Carsten takkede Jørn for vel udført 

dirigenthverv, og han takkede også forsamlingen for de pæne ord, der var sagt om ham i 

forbindelse med hans tid som formand. 

 

[Referent Per Delphin] 

 

 


