Referat af generalforsamling i Beboerforeningen for St. Lihme og omegn d. 29. juni 2021 i Nørup
Sognegård
1. Valg af dirigent
Jørn Møldrup blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Beboerforeningens formand, Henrik Persson, bemærkede, at der ikke blev afholdt sommerfest i 2020
pga. corona, men det skal der i år. Han ville gerne høre, hvad forsamlingen sagde til et forslag om at afholde sommerfesten på et tidligere tidspunkt i år, i uge 33, med større chance for godt vejr. Dette tidspunkt kunne evt. være fast fremover. Forsamlingen kunne bakke op om forslaget. Også i år modtager
foreningen 10.000 kr. fra Leo Grønvall. Henrik foreslog, at der til sommerfesten i år blev hyret en lokal
musiker, og bemærkede, at der skal findes en ny leverandør af maden til sommerfesten. Der blev fra
forsamlingen peget på mulige leverandører, og det blev samtidig påpeget, at mange leverandører nok
allerede havde fuldt booket. Henrik efterlyste forslag til fælles aktiviteter. Sommerfesten kunne starte
tidligere, med aktiviteter om eftermiddagen.
Mht. problemet med for hurtig kørsel gennem St. Lihme kunne Henrik meddele, at ”det ikke havde rykket”. Der var kommet nye folk på sagen i Vejle kommune. Politisk opbakning vil være nødvendig for at
få løst problemet. Henrik forventede i den forbindelse ikke de store ændringer i politikerrepræsentationen til det kommende kommunalvalg. Forsamlingen diskuterede herefter forskellige aspekter af problematikken, såsom den ringe værdi af foretagne hastighedsmålinger og i forbindelse hermed ønsket om
nye målinger, effekten af byskilte, indkørselsveje for den gennemkørende trafik, herunder tunge køretøjer, flere virksomheders aversion mod etablering af bump samt muligheden for opsætning af lysskilte,
der viser hastighed. Henrik lovede, at der arbejdes videre med sagen hen over vinteren.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
3. Regnskab
Henrik gennemgik regnskab og budget. Han oplyste, at foreningen har 24 medlemmer. Efterfølgende
diskuteredes, inden for hvilket geografisk område, beboerforeningens medlemmer kan komme. Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra beboerforeningens medlemmer forud for generalforsamlingen.
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 Rune Rasmussen genopstillede, og begge blev genvalgt. René Kroman var ligeledes
på valg, men ønskede ikke genvalg. Der blev ikke fundet et nyt medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil arbejde for at finde et nyt medlem.

7. Valg af revisor
Holger Jonasen blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt
• Beboerforeningens bestyrelse blev anmodet om at sammensætte et 5- eller 7-mandshold til
gadefodbold i forbindelse med sommerfesten i Ny Nørup.
• Torben Jonasen bad bestyrelsen om at sætte sig ind i reglerne for dyrehold inden for byskilt. Anmodningen var affødt af en højlydt hane, der kunne formodes at genere nogle beboere. Torben
bad også bestyrelsen om at undersøge reglerne for påkrævet afstand fra hæk til vejkant af
hensyn til udsynet for trafikanter.
Generalforsamlingen afsluttedes med, at Jørn takkede forsamlingen for god ro og orden.
[Referent Per Delphin]

