Referat af generalforsamling i Beboerforeningen for St. Lihme og omegn d.
24. marts 2015 i Nørup Sognegård
1. Som dirigent valgtes Jørn Møldrup Nielsen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2. Beboerforeningens formand, Carsten Hess Jensen, gav i sin beretning udtryk for sin begejstring over, at et næsten enigt byråd havde vedtaget at bevilge penge til alternativ 2 i
forbindelse med cykelbaneprojekt i St. Lihme. Beboerforeningen har kæmpet i 8 år for
nedrivning af brugsen og bedre trafikforhold i St. Lihme. Sandsynligvis vil den gamle
brugs blive revet ned i maj-juni i år og vejen blive flyttet efter sommerferien.
Det er muligt, at beboere på Tørskindvej kan tilbagekøbe en del af det areal, der blev
eksproprieret i forbindelse med det tidligere cykelbaneprojekt.
Lørdag d. 25. oktober 2014 var der temadag om energirenovering i St. Lihme. Dagens program var tilrettelagt i samarbejde mellem beboerforeningen, Grønt Forum, Energitjenesten og Vejle Kommune. Det var en god dag, hvor deltagerne fik kvalificerede svar på deres
spørgsmål.
Der holdes fast i, at datoen for sommerfesten i St. Lihme er første lørdag i september.
Rengøringsdagen bliver i år den 18. april. Beboerforeningens medlemmer vil blive adviseret herom en uges tid inden.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke mødedeltagerne for et flot fremmøde.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Byrådets beslutning i forbindelse med cykelbaneprojekt blev behørigt fejret ved, at mødedeltagerne blev budt på et glas champagne.
3. Torben Jonasen gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt af forsamlingen.
Carsten Hess Jensen takkede DanePork for ydet økonomisk tilskud til beboerforeningen.
4. Der var ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen.
5. Kontingentet fastholdes på sin nuværende størrelse (100 kr. pr. husstand pr. år).
6. Carsten Hess Jensen, René Kroman og Brian Lund var på valg til bestyrelsen. De blev alle
genvalgt.
7. Beboerforeningens ene revisor, Jens Terp, var på valg og ønskede at blive afløst på denne
post. Som ny revisor valgtes Lotte Tranetoft.
8. Under evt. blev det bemærket, at det var ærgerligt, at Kjeld Thygesen ikke kunne opleve
beslutningen om nedrivning af brugsen og cykelbaneprojektet. Carsten opfordrede beboerforeningens medlemmer til at komme med ideer til udformningen af et grønt område i
forbindelse med cykelbaneprojektet.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og beboerforeningens formand takkede dirigenten
for vel udført hverv.

