
 

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

28. marts 2019 i Nørup Sognegård 

1. Valg af dirigent 

Jørn Møldrup blev valgt som dirigent.  Han konstaterede, at generalforsamlingen var lov-

ligt indvarslet. 
 

2. Formandens beretning 

Beboerforeningens formand, Henrik Persson, kom i sin beretning ind på foreningens akti-

viteter i det forløbne år. Affaldsindsamlingen gik godt. Der blev samlet pænt ind med 

affald. Sommerfesten blev afviklet i et lejet telt og blev godt besøgt. Festen startede 

tidligere end andre år, og aktiviteterne blev afviklet inden spisningen. I starten af 

december fandt det hyggelige arrangement med tænding af juletræ sted.  

Henrik nævnte hernæst, at det stadig er et problem, at der køres for hurtigt gennem St. 

Lihme. 

Fra et møde i brugsen i Ny Nørup kunne Henrik viderebringe et hjertesuk fra uddeleren 

Heine. Brugsens kunder køber ikke i tilstrækkelig grad ind i deres lokale brugs, og på sigt 

kan det medføre, at brugsen må lukke. En lukning kan undgås, hvis kunderne hver køber 

for 500 kr. mere om året. 

Henrik sluttede sin beretning med at takke Leo, Danepork og Claus, Eureka for deres 

hjælpsomhed i forbindelse med foreningens arrangementer. 
 
En af de tilstedeværende spurgte, hvornår sommerfesten finder sted i år, og fik til svar, at 

dato for sommerfesten plejer at være den første lørdag i september. 
 
Jørn bemærkede, at han havde hørt en udsendelse i radioen om, at der køres for hurtigt i 

St. Lihme. Henrik svarede, at han ganske rigtigt var blevet interviewet i radioen vedr. 

trafikken gennem St. Lihme. Det er vigtigt, at farten her bliver dæmpet, da der er børn, der 

færdes til og fra skole. Henrik arbejder i bestyrelsen på at få dæmpet farten. Han har i den 

anledning skrevet til Teknik og Miljø i Vejle kommune, men har endnu ikke fået svar 

herfra.  
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 

3. Regnskab 

Henrik gennemgik regnskabet, udarbejdet af Lotte Tranetoft. Dette blev godkendt af 

forsamlingen. 
 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra beboerforeningens medlemmer forud for generalfor-

samlingen. 

 

 



 
5. Fastsættelse af kontingent 

Forsamlingen godkendte, at kontingentet fastholdes på sin nuværende størrelse på 100 kr. 

pr. husstand pr. år. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Henrik Persson og René Kromann var på valg, og begge blev genvalgt. Lotte Tranetoft var 

også på valg, men ønskede ikke genvalg. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Rune 

Skriver Rasmussen. 

 

7. Valg af revisor 

Holger Jonasen blev genvalgt som revisor. 

 

8. Eventuelt 

Bent-Ole Kristensen gjorde opmærksom på problemet med hækken, der er plantet for tæt 

på skellet til hans ejendom. Hækken kan ikke klippes, uden at den, der klipper, kommer 

ind på hans grund. Han spurgte, hvornår beboerforeningen havde tænkt sig at afvikle en 

”flytte-hæk-dag”. Hertil svarede beboerforeningens formand, at en sådan dag ikke var 

planlagt. Bent-Ole påpegede, at beboerforeningens tidligere formand, Carsten Hess, havde 

lovet, at hækken ville blive flyttet. Carsten bemærkede hertil, at det er op til Vejle kommu-

ne, at hækken er ordentlig placeret.  Henrik lovede, at beboerforeningens bestyrelse vil 

kontakte kommunen for at få løst problemet med hækken. 

 

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

afvandingsriste op i St. Lihme. Ristene er tit stoppede og ”trækker” ikke ordentligt. Henrik 

lovede at kontakte kommunen og gøre opmærksom på problemet.  

 

[Referent Per Delphin] 

 

 


