Referat af generalforsamling i Beboerforeningen for St. Lihme og omegn d. 4. april 2022 i Nørup
Hallen
1. Valg af dirigent
Jørn Møldrup blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Beboerforeningens formand Henrik Persson nævnte, at generalforsamlingen i 2021 blev afholdt noget
senere end sædvanligt, nemlig d. 29. juni, pga. corona. Sommerfesten blev til gengæld holdt tidligere,
nemlig d. 21. august. Denne dag var vejret godt, deltagerne kunne sidde ude, og der blev grillet. Senere
på året blev der rejst et juletræ i det grønne område, og der blev afholdt et arrangement med træet
tændt og med udskænkning af gløgg m.m. Traditionen tro blev der også i år samlet affald ind. Takket
være økonomisk støtte fra Leo Grønvall har det været muligt at afholde arrangementer af en vis
standard.
Ideen om at få sat bålhytter op i byparken blev nævnt i beretningen.
Bestyrelsen består p.t. af 4 personer, hvor der tidligere har været 5. Henrik bemærkede i den forbindelse, at hvis beboerne ikke selv gør en indsats, vil landsbyen ”dø ud”.
Mht. fartdæmpende foranstaltninger i St. Lihme kunne Henrik meddele, at der syntes at ”være hul
igennem”. Han har henvendt sig til politikerne Gerda Haastrup Jørgensen (V), forkvinde for Teknisk
Udvalg, Alex Vejby Nielsen (A), Gitte Frederiksen (V) samt et par stykker mere. Gerda Haastrup Jørgensen har sendt henvendelsen fra beboerforeningen videre til Paw Bo Larsen, der har mindre trafiksikkerhedsanlæg som arbejdsområde. Ca. en uge efter holdt en bil fra Sweco, en virksomhed, der bl.a. arbejder med fartdæmpende projekter i mindre byer, i St. Lihme, formodentlig for at se på forholdene. En
endelig løsning af problemet med for hurtig kørsel gennem St. Lihme vil afhænge af kommunens budgetter, så der kan godt gå noget tid.
Marian Würtz Jensen spurgte, hvad resultatet af de seneste hastighedsmålinger var. Henrik oplyste, at
47 % af trafikanterne fra syd ad Tørskindvej kørte for hurtigt. Det er i øvrigt uheldigt, at der fra gang til
gang ikke er blevet målt de samme steder. Herved er det ikke muligt at sammenligne målingerne.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
3. Regnskab
Foreningens kasserer Paul Møller gennemgik regnskab og budget. Der var ingen spørgsmål hertil, og
regnskabet blev godkendt. Paul redegjorde for det store bøvl med banken i forbindelse med, at foreningen havde fået ny kasserer. Han var endnu ikke kommet på netbank, så det var ikke muligt ad denne
vej at betale foreningens regninger. Banken forlangte løbende ny dokumentation.
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
Paul Møller og Per Delphin var på valg. Begge ønskede at udtræde af bestyrelsen. Morten Pedersen og
Christian Kryger blev bragt i forslag som nye medlemmer af bestyrelsen, og begge blev valgt ind.
7. Valg af revisor
Jørn Møldrup blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt
Det grønne område bliver allerede brugt af turister/cyklister, der spiser ved borde-bænke-sættene.
Rune Ladefoged slog til lyd for, at det grønne område blev bedre udnyttet som et sted, der kunne
samle folk og kunne bruges i dagligdagen. Der kunne indrettes legeplads og bålplads og etableres shelters. Rune opfordrede beboerforeningens medlemmer til at komme med forslag til brug af området. Uanset hvad området ender med at blive brugt til, vil det kræve tilladelse af kommunen, og det vil involvere sikkerhedsforanstaltninger og tilsyn.
Det ville desuden være godt at få området afskærmet, f. eks. med et levende hegn, så børn ikke så let
kan løbe ud på vejen, og med en afskærmning vil det ikke være muligt at bruge området som P-plads.
Lisbeth Lomholt pegede på, at der bør nedsættes et udvalg, der står for at holde området og holde
opsyn med det. Et sådant udvalg bør nævnes i en ansøgning til kommunen. Lisbeth syntes, at etablering
af en bålhytte er en god ide, da man kan søge ly her.
Der kan søges økonomisk støtte hos sponsorer og fonde til etablering af en bålhytte eller andet.
Til dette punkt på dagsordenen blev problemet med for høj fart gennem St. Lihme atter bragt i spil.
Paul Møller fremførte, at han er villig til at afstå jord, hvis det kan medvirke til at afhjælpe problemet.
Leo Grønvall funderede over, om beboere kan sætte en ”stærekasse” op for egen regning. Lisbeth
Lomholt ville gerne vide, hvilke tiltag til fartdæmpning, der var udført i Randbøl. Henrik svarede, at
beboerne havde gjort som i St. Lihme, og at de havde fået god hjælp af en lokal politiker. Lisbeth foreslog, at en politiker blev inviteret ud at opleve trafikken, når der var et arrangement på Blue Hors.
Det er muligt som borger at skrive til kommunens hjemmeside, og jo flere klager, kommunen modtager, jo større chance er der for, at der bliver gjort noget. Brian Lund bad om, at et link til kommunens
hjemmeside blev sat ind i referatet, så man nemt kan skrive ind.
Her er linket: Selvbetjening - Giv et praj - Vejle Kommune
Generalforsamlingen afsluttedes med, at Jørn takkede forsamlingen for god ro og orden. Henrik glædede sig over et godt fremmøde, nye beboere i St. Lihme og nye medlemmer af bestyrelsen.
Leo Grønvall nævnte herefter, at han vil tilplante en mark ud til Tørskindvej med vilde blomster, som
frit kan plukkes.
[Referent Per Delphin]

