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18 fremmødte

1. Valg af dirigent
Hans Lück valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved Heine Thunbo
Beretning 2020 sendt ud på brev pga Covid 19. Dvs det forløbne år er fra sommeren 2020 til
september 2021.

Vi starter det forløbne år ud med en afkortet sommerfest d. 15. august 2020. Coronaen
havde en periode, hvor vi måtte mødes op til 100 personer til udendørs arrangementer. Det
blev en sommerfest uden eftermiddagskaffe, men en hyggelig aften med grill på
legepladsen.

Det lykkedes os også at holde en forsinket affaldsindsamling 19. september sammen med
Danmarks naturfredningsforening. Vi plejer at holde det om foråret, men den var blevet
udskudt pga corona. Der blev ikke fundet så meget som vi nogen gange har gjort, og det
kunne muligvis skyldes at mange var blevet sendt hjem fra arbejde og brugt tid på at gå ture
og samle affald imens.

Vores juletræstænding måtte vi desværre aflyse fordi coronaen blussede op igen og det
samme med fastelavn i februar.

I løbet af efteråret og foråret har vi søgt midler fra forskellige puljer til lidt af hvert. Vi fik
afslag fra Skanderborg Kommunes nye grønne klimapulje, hvor vi søgte om midler til at
anlægge et større bed med diverse blomster for enden af Gyvelhøjvej.
Til gengæld fik vi en underskudsgaranti på 12.000 fra landdistriktspuljen til en
petanquebane, som vi har fået færdiggjort her i august i år. Det vil sige at landdistriktspuljen
betaler ca. ⅔ af vores udgifter, vi betaler altså kun ⅓ af hvad petanque banen koster.
Derudover har vi også fået en underskudsgaranti på 8000 til indkøb af nye fodboldmål,
redskaber til sandkassen, en skater”kasse” og diverse andre småting til legepladsen samt et
mindre blomsterbed for enden af Gyvelhøjvej, som vi anlagde sidst i april. Vi valgte at få
skræddersyet nye net til fodboldmålene i stedet for at købe nye mål da det var en noget
billigere og en bedre løsning. De sidste ting mangler vi stadig at få indkøbt. Som I også vil
kunne se af regnskabet om lidt, brugte vi i 2020 ikke ret mange penge på vedligehold af
legepladsen, det kommer vi altså efter i 2021.

I april fik vi afholdt årets affaldsindsamling til tiden. Vaccineudrulningen var godt i gang og vi
gennemførte den med god afstand til hinanden. Årets høst var ikke stor, men vi finder
alligevel altid noget og det er altid rigtig hyggeligt.



I juni blev der holdt Sct. hans i Knuds gamle grusgrav. Der var stort fremmøde, vejret var
perfekt så det var en rigtig god aften! Stort tak til Knud, som hvert år sørger for borde,
bænke, grill og kæmpe bål!

I august holdte vi byfest som vi “plejer”, med sammenskudskaffebord og grill om aftenen.
Der var hoppepude, bål med snobrød, lyd og lys, telt og borde og stole til alle. Tusind tak til
alle jer der hjalp til, det var endnu en god fest!

Siden sidste år har vi fået nye tilflytter i Stjærvej 29, (Finns hus), og på Græsballe 7 (i
Ejvinds hus) og på Græsballe 15 (i Gitte og Jespers hus). Velkommen til Søballe til jer!

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til
godkendelse af Rikke Peters

Rikke Peters, kasserer, fremlagde budget og regnskab.
I 2020 har vi udgifter er græsklipning, hjertestarter, forsikring mm. Der er overskud i 2020 på
ca. 6.587 kr og vi slutter året med 17.784 kr på kontoen.
Der er ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskab blev godkendt.
Budget: Vi har søgt landdistriktspuljen og fået tilsagn om nogle penge til projekter. Der er
faste indtægter fra grundejerforeningerne i byen. Udgift til fællesareal - her forventer vi at få
⅔ af pengene tilbage fra landdistriktspuljen. Der er sat penge af til arrangementer og møder.
Bestyrelsen bruger desuden penge på velkomst til nye beboere (vin og diverse
informationer). Vi forventer et underskud på ca. 5266 kr i 2021. Underskuddet svarer
nogenlunde til overskuddet for 2020, hvilket afspejler den manglende fornyelse af legeplads i
2020, som bliver lavet til 2021.Spørgsmål til budget fra Hans Lück om refusion fra
landdistriktspuljen. Spørgsmål afklaret. Budgettet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Et forslag om stop for postomdeling af indkaldelse og andre breve fra Borgerforening og
indkalde og invitere via mail. Ønsker man ikke at modtage det på mail, så skal man stadig
kunne få indkaldelser osv på brev. Da Græsballe og Gyvelhøjvej er tvungne medlemmer er
bestyrelsen også tvunget til at sikre at de modtager indkaldelsen. Bestyrelsen finder en
løsning på dette.
Hjertestarter: skabet er ikke længere godt nok og bestyrelsen er blevet anbefalet at købe nyt
til 8.000 kr. Bestyrelsen vil søge trygfonden og landdistriktspuljen og ellers bruge de penge
der skal til det.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent forbliver uændret 350 kr.årlig.

6. Valg af bestyrelse og en suppleant
Rikke Peters og Heine Thunbo siger ja til genvalg. Søren Guldager modtager ikke genvalg.
Frederikke Wrightson bliver valgt til bestyrelsen i stedet for Søren.
Knud Gammelgaard er på valg som suppleant. Knud forbliver suppleant, Lisbeth Laursen
udtrykker ønsker om at blive suppleant næste år.



7. Valg af revisor:
Torben Grindsted bliver genvalgt som revisor.

8. Eventuelt
Heine sagde tak for input og indsats til Søren Guldager, som desværre forlader bestyrelsen
efter 3 år.

Opfordring fra Hans Lück om at passe læbælter: - Læhegn vokser ud i trådhegn, som
derved mister deres effekt. Græsballe nr 6 og nr 8 skal klippe bevoksning. Det nævnes i
Søballe Villabys referat. Derudover ønskes bevoksningen på fællesgrundens for enden af
Gyvelhøjvej trimmet. Heine sørger for at klippe det.

Pumpelaget: Vil gerne nedlægge pumpen, som dræner Søballe Sø om sommeren. Der er nu
kommet godkendelse til at pumpen slukkes så søen er der året rundt, det forventes at søen
er permanent fra 2023.

Til sidst planlægges en gåtur ud omkring den tomme sø i efteråret med Hans Lück foreslået
søndag d. 19. september kl 10. Vi mødes på legepladsen kl 10. Turen varer ca. 2 timer og
annonceres på facebook og mail.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Heine Thunbo
Kasserer: Rikke Peters
Sekretær: Ruth Marbæk
Bestyrelsesmedlem: Tine Pilegaard
Bestyrelsesmedlem: Frederikke Wrightson
Suppleant: Knud Gammelgaard


