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

20. marts 2018 i Nørup Sognegård 

1. Valg af dirigent 

Brian Lund blev valgt som dirigent.  Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 
 

2. Forslag til ændring af vedtægterne 

Ifølge vedtægterne skal den årlige generalforsamling afholdes i februar måned, men besty-

relsen foreslog vedtægterne ændret, således at generalforsamlingen skal afholdes i årets 

første kvartal. Forslaget blev godkendt. 
 

3. Formandens beretning 

Beboerforeningens formand, Henrik Persson, indledte sin beretning med en omtale af for-

eningens arrangementer. Affaldsindsamlingen finder i år sted lørdag d. 21. april. Forenin-

gens medlemmer vil blive adviseret en tid inden. Sommerfesten i 2017 fandt ikke som van-

ligt sted i Eurekas lokaler, men i et lejet telt. Eureka udlånte borde og stole til festen, og 

festdeltagerne kunne benytte Eurekas toilet. Traditionen tro afholdes sommerfesten i år 

den første lørdag i september, som er d. 1. september. Det overvejes, om ikke festen kan 

starte tidligere i år. Maden tænkes også i år leveret af ”Røgeriet”. Foreningen vil i 2018 vi-

dereføre den ny tradition: juletræstænding med tilhørende servering af gløgg og æbleski-

ver. Evt. kan foreningen plante et ”fast” juletræ på det grønne område.  
 
Det er nu muligt at benytte mobilepay i foreningen, hvilket gør det nemmere at overføre 

beløb.  
 
I januar i år blev der afholdt et fællesmøde på Sognegården i Ny Nørup om en landsbyplan 

for St. Lihme, Ny Nørup og Nørup. Der var et pænt fremmøde af beboere fra St. Lihme til 

dette møde. Blandt mange fremsatte forslag blev der ved afstemning udvalgt de emner, 

der fremover skal arbejdes videre med. Øverst på listen var, at der skal arbejdes for, at der 

bygges nye boliger til ældre og yngre. Fartdæmpning i St. Lihme og støjgener fra motortra-

fikvejen, hvor der nu kan køres op til 100 km/t, var andre emner, der skal tages op.  
 
Jørn Møldrup Nielsen bemærkede, at det må undgås, at juletræstændingen i St. Lihme fin-

der sted samme dag som det tilsvarende arrangement i Ny Nørup, sådan som det var 

tilfældet sidste år. Formanden lovede, at det ikke vil ske i år. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 

4. Regnskab 

Lotte Tranetoft gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt af forsamlingen. 
 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen. 
 
 
 



6. Fastsættelse af kontingent 

Forsamlingen godkendte, at kontingentet fastholdes på sin nuværende størrelse.  
 

7. Valg til bestyrelsen 

Torben Jonasen og Per Delphin var på valg, og begge var villige til genvalg. Der stillede 

ingen andre kandidater op, og Torben og Per blev genvalgt.  
 

8. Valg af revisor 

Kirsten Sølvsteen ønsker ikke at fortsætte som revisor. Jørn Møldrup Nielsen meldte sig til 

denne post og blev valgt. 
 

9. Eventuelt 

Torben Kjeldsen bemærkede, at Vejle Kommune ikke varetager sin opgave med at rense 

kloakker op i St. Lihme. Det er ikke de kommunefolk, der slår græsset, der har til opgave at 

rense kloakkerne op. Torben opfordrede bestyrelsen til at henvende sig til kommunen 

vedrørende den manglende oprensning.  Lotte Tranetoft sagde, at det kunne være en ide 

at fotografere kloakkerne og sende fotoene med en bemærkning til Vejle Kommunes ”Giv 

et praj”. 

 

Henrik Persson bemærkede, at vi i St. Lihme har et fint grønt område med borde-bænke, 

som det gælder om at benytte. Der kunne evt. godt etableres en petanquebane her, og 

beboerne kunne mødes til grillaftener.  

 

Brian takkede i sin egenskab af dirigent for god ro og orden.  

 

[Referent Per Delphin] 

 

 


