
Søballe Borgerforening 
af 1999 

S ø b a l l e ,  8 6 6 0  S k a n d e r b o r g  
Generalforsamling  onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19 i Borgernes hus 

23 ud af 48 medlemmer var repræsenteret  

 

1. Valg af dirigent 

Hans Lück blev valgt som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved Lene Brandt 

Søballe Borgerforening var i 2017 ét medlem mindre end i 2016. Vi har i 2017 haft lidt udskiftning og 

har budt 3 nye husstande velkommen.  

Fastelavn i Hans Lücks lade, som altid er rigtig populært, var i 2017 lidt mindre besøgt. Det kan skyldes 

at fastelavn faldt i vinterferien, som vi tænker kan have haft en indflydelse. 

Skt. Hans havde i 2017 50 års jubilæum i den gamle grusgrav. Borgerforeningen var derfor vært med 

lagkage. 

Så har vi i 2017 bygget en pavillon på legepladsen. Vi fik i den forbindelse set et par nye ansigter, som 

kom og gav en hånd med. Samtidig fik vi malet legetårnet. Tak til Knud og hele hans familie for den 

store indsats og også en tak til alle andre, der var forbi og gav en hånd med. Pavillonen er allerede 

blevet brugt flere gange og det viste sig også egnet til juletræstænding, som blev rigtig hyggeligt med 

flot belysning, æbleskiver og gløgg. 

På legepladsen er vores græs og hæk også blevet pænt vedligeholdt.  

Sommerfesten gik rigtig godt. Tak til ”mødregruppen” for igen at have været initiativtager. 

Så havde vi affaldsindsamling, hvilket stadig giver et par fyldte sække. 

”Søballen” bliver stadig udgivet og vi prøver at få alle begivenheder mm. med i både Søballen, 

facebook, mail’en mm. Der er også Stjær avis, som vi kan sende noget til. Hvis der er nogen, der har 

noget til avisen, kan de sende det til Ruth (ruthmarbaek@gmail.com). 

Søballe Borgerforening er også repræsenteret i et nyt samarbejde, som indtil videre kaldes 

Landsbysamvirket. Helt præcis hvad det skal munde ud i, ved vi ikke helt endnu. 

Til sidst en stor tak til Kim Elgaard, som flytter fra Søballe, for sit store arbejde i Søballe 

Borgerforening, hvor han har været med fra starten i 1999. Kim får lov at være med på sidelinjen 

fremover som æresmedlem. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 

Vi har haft en forventet underskud pga. byggeriet på legepladsen og maling til tårnet, men har godt 

7.000 tilbage på kontoen. Regnskab og budget blev godkendt. 
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4. Vedtægtsændring 

Bestyrelsen ønsker, at formand og kasserer har fuldmagt til varetagelse af foreningens økonomi 

herunder samarbejdet med banker og lignende, da det er en lang og omstændig proces med nem-id til 

alle bestyrelsesmedlemmer mm. 

Ifølge foreningens vedtægter skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmerne stemme for og mindst 

udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Alle fremmødte til generalforsamlingen stemte for, men 

desværre var lidt under halvdelen af medlemmerne fremmødt, så for at kunne vedtage forslaget 

indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 10. april kl. 19 i Borgernes hus.  

Ved den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

I 2018 sænker vi som lovet kontingentet til niveauet i 2016. I 2017 havde vi brug for flere penge så vi 

kunne lave en pavillon på legepladsen. Kontingentet bliver sænket fra 500 til 350 kr. pr. husstand. 

 

7. Valg af bestyrelse og én suppleant 

Valg af bestyrelse, på valg er Knud Gammelgaard og Kim Elgaard: 

Knud bliver genvalgt. 

Kim modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ruth Marbæk Barrit som bestyrelsesmedlem. 

Ruth bliver valgt. 

Valg af suppleant: 

Søren Vesterager Guldager bliver valgt som suppleant. 

 

8. Valg af revisor 

Torben Grindsted bliver genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Der var ikke noget under eventuelt. 

  


