Referat fra Generalforsamling i St.Lihme Beboerforening i Nørup Sognegård 28/2-2011
Dagsorden
1:valg af Dirigent
2:Formandens beretning
3:Regnskab
4:Indkomne forslag
5:Fastsættelse af Kontingent
6:Valg til Bestyrelsen( på valg er Carsten Hess Jensen,Rene Kroman og Brian Lund)
7:Valg af Revisor (på valg er Jens Terp)
8: Eventuelt

Referat
1:Jørn Møldrup vælges som Dirigent
2:Carsten går 1 år tilbage og beretter derfra hvor der ingen plan var for Tørskindvej ,hvordan brevveksling
starter med komunen og alle gode argumenter findes frem for at bedre trafikforholdene på Tørskindvej
Der etableres Trafiktælling der sammen med protester fra lokal beboere og henvendelserne fra
Beboerforeningen gør at Komunen får øjnene op for hvor dårlige vejforhold vi har
Status er i dag at der etableres 1 meter brede Cykkelbaner i hver side fra St.Lihme frem til Skolen I Ny
Nørup ,samt der etableres Gadelys
Slagtergården har søgt om at udvide Produktionen og i den forbindelse stiller Komunen krav om forbedrede
vejforhold.Slagtergården og Vejle Komune forhandler i øjeblikket om dette
Der var 21/11 virksomhedsbesøg på Slagtergården for medlemmer af beboerforeningen,med mange
fremmødte
Rengøringsdag er i år 2/4 kl 13.00 ved den Gamle Brugs i St.Lihme Beboerforeningen sørger for Øl og vand
Kaffe og lidt kage
Vejle Komune har en Pulje for bevaringsværdige Huse alternativ måske vælte Ruiner
Der er møde på Randbøldal Kro vedrørende dette 6/4 hvor Beboerforeningen formentlig vil være
representeret
3:Thomas gennemgår Regnskab uden komentarer hertil
4: Ingen indkomne forslag

5:Kontingent fastholdes på 100.6: Carsten Hess Jensen ,Rene Kroman og Brian Lund genvælges til Bestyrelsen
7: som Revisor genvælges Jens Terp
8:Keld foreslår der laves en demonstration ved den gamle Brugs for at gøre opmærksom på dels hvor
dårlige forholdene er og hvor misligeholdt Bygningen er
Carsten foreslår at forhandlingerne mellem Slagtergården og Vejle Komune afventes
Carsten vil ikke udelukke Kelds ide hvis ikke forhandlingerne fører til noget
Der efterspørges bedre information p Beboerforeningens Hjemmeside og evt. et debatforum
Informationsnivau blev diskuteret på sidste Bestyrelsesmøde og loves forbedret
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