Referat generalforsamling i beboerforeningen for St. Lihme og omegn
den 26.februar 2008.
Ad 1.

Som dirigent valgtes Jørn Møldrup.

Ad.2.

Formandens beretning. Carsten Hess Jensen henviste til den stiftende
generalforsamling i marts 2007 og den første opgave derefter var, at få
vejforholdende i St. Lihme beskrevet og sendt til Vejle Kommune.
Der blev henvist til foreningens hjemmeside, hvor alt det der arbejdes med i
foreningen er beskrevet også det sendte brev til Vejle Kommune. I beskrivelsen til
Kommunen blev det anbefalet tekniske udvalg at ekspropriere Den Gamle Brugs til
gavn for et betydelig mere sikkert kryds, idet der kan konstateres stigende belastninger
på Tørskindvej og St. Lihme Møllevej, der også vil blive øget når den nye omfartsvej
realiseres. Der peges endvidere på mangelfuld belysning, cykelsti og problemer med
hastigheden ind i St. Lihme på Tørskindvej fra syd.
Efterfølgende har bestyrelsen haft besøg af Benny Kristiansen fra Teknisk udvalg til
besigtigelse af det beskrevne, der er enig i problemet, men fastslår der ikke er penge
til formålet.
Vejle Amts Folkeblad har bekendtgjort at start af etablering af omfartsvej er udsat 2
år, hvilket kan betyde vi skal leve med problemet endnu 5 år, hvilket er ganske
uacceptabelt og bestyrelsen vil straks rette henvendelse til Vejle Kommune Teknisk
udvalg. Formanden orienterede i øvrigt om puljemidler der kan søges som anvendelse
til rådgivning – det vil bestyrelsen se på.
Der forventes en ny trafiktælling i forår/sommer udført af Teknisk udvalg.
Sidste år i april måned havde vi en ”rengøringsdag” af rabatterne på Tørskindvej
mellem St. Lihme og Ny Nørup. Det er planlagt gentaget lørdag den 12.april kl.13.00,
hvor alle opfordres til at møde op ved den Gamle Brugs`s parkeringsplads med en
affaldssæk. Vi afslutter med kaffe og hyggeligt samvær sammen.

Ad.3

Gennemgang af regnskab – godkendt.

Ad.4.

Indkomne forslag – ingen.

Ad.5.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – godkendt.

Ad.6.

Valg til bestyrelsen. På valg Lisbeth Lomholt, modtager ikke genvalg, samt
Thomas Munk.
Leo Grønwall foreslået og valgt.
Thomas Munk – genvalgt

Ad.7.

Valg af revisor. På valg Holger Jonassen – genvalgt.

Ad.8.

Evt. En drøftelse af hvordan der hverves flere medlemmer.
Tilkendegivelse af det er positivt beboerforeningen har taget initiativet til vi igen i år
har en ”rengøringsdag”.
En af den fremmødte tilkendegiver taknemlighed for at være blevet inviteret til den
sommerfest i St. Lihme.
Ref. Lisbeth Lomholt

