Stiftende generalforsamling for beboere i St.Limhe og omegn d. 29/4-2007
Ad. 1 Velkomst blev fortaget af Thomas
Ad. 2 Valg af dirigent: Brian
Ad. 3 Baggrund for indkaldelsen:
I forbindelse med den årlige generalforsamling i St.Limhe vandværk – blev det
besluttet at danne en beboerforening for St.Lihme og omegn, der vil samarbejde med
den eksisterende beboerforening i Ny Nørup og Nørup, den såkaldte paraplyforening.
Herigennem skulle det være større mulighed for at få gennemslagskraft til at blive
lyttet til af politikkerne i Vejle kommune.
I første færd tages sigte på de sikkerhedsmæssige forhold vedr. trafikken nu og især i
forbindelse med etableringen af den nye motor trafik vej, hvor der bliver en til og fra
kørsel nord for St.Lihme.
Ad. 4 Gennemgang af foreslåede vedtægter, ændring af punkt:
1. Forenings område St.Limhe og omegn.
2. ”Nærmeste” slettes
3. Ingen ændringer.
4. Ingen ændringer.
5. Ingen ændringer.
6. Ingen ændringer.
7. Ingen ændringer.
8. Ændres linier 2 til ”samarbejde med
grundejerforeninger m.m. i Vejle
kommune.”
9. Ingen ændringer.
10. Ingen ændringer.
11. Ingen ændringer.
12. Ingen ændringer.
13. Ingen ændringer.

Ud fra ændringer på punkt 1, 2 og 8 godkendes vedtægterne.

Fastsættelse af kontingent. 100 kr. pr. husstand.

Ad. 5 valg af bestyrelse:

Carsten Hess
Thomas Munk
Brian Lund
René Kroman
Lisbeth Lomholt

Ad. 6 Valg af revisorer:

Jens Hansen
Holger Jonassen

Ad. 7 Carsten fortalte om den nye vej og de kritiske trafikale forhold og hermed den opgave som
bestyrelsen først står overfor. Herefter bred drøftelse og forslag om bl.a. en gangsti parallelt med
cykelstien. Konkret spørgsmål om øgning af trafikken rettet til Jørgen Petersen der også fremmødte.
Han kan klarlægge at trafikken med sikkerhed øges. Yderligere information om hvad vi skal huske
og skilte med, f.eks. toiletter, indkøb m.m. JP fastholder vigtigheden i, at få etableret en gangsti og
nødvendigheden i at den gamle brugs væltes.
JP anbefaler vi inddrager Erik Hansen fra beboerforeningen i Ny Nørup, da han er god til at tegne.
Vores henvendelse bliver hermed mere konkret at forholde sig til som politikker.
Bestyrelsen opfordres til at få Den gamle brugs i St.Lihme fjernet og dermed skabe bedre
oversigtsforhold i krydset. Evt. også få lavet et grønt område.
Lihmevej skaber problemer i forhold til den brede den har både i hverdagen, men også når den
anvendes, i forbindelse med trafikuheld til omdirigering af trafikken.
Stor opmærksomhed på børnenes trafiksikkerhed i trafikkens øgning.
Opmærksomheden henledes også på svinget nede hos Brian der vil blive mere farlig i forhold til
trafikøgningen. Lihmevej bliver brugt som skolevej af børn fra Randbøldal.
St.Lihme Møllevej er også udsat for øget belastning af tung trafik.
Keld udtrykker sin taknemlighed for bestyrelsen etablering.
En drøftelse af strategien i at invitere Sonny Berthold, som nu er formand for teknik og miljø, på et
tidspunkt i processen, men vigtig at konkretisere målet for politikkerne før inddragelsen.
En snak om brugen af pressen. JP anbefaler at vente til vi er mere klar på målet.
Blue Horse har planlagt bygning af ny hal med internationale mål til afholdelse af stævner og med
plads til 2500 tilskuere!
JP anbefaler vi henstiller til alle forbedringerne, ” får det hele med”. JP stiller sig gerne til rådighed.

Konklusionen på og interessen for etableringen af en beboerforening for St.Lihme og omegn, var
meget tydelig, idet fremmødet var fantastisk stort.

