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Kære borgere 

Solen skinner, det er juni og tid til en sommerhilsen. 

Vort første arrangement i år var søndag den 7. februar, hvor der blev 

slået katten af tønden på Tønballe Naturcenter. Mange udklædte børn 

mødte op og deltog i tøndeslagningen. Bagefter var der hygge for børn og 

voksne. Dette arrangement blev sponsoreret af Humlebien, Horsens 

Truck og Maskinservice og Tønballe Naturcenter. 

Mandag den 29. februar havde vi borgermøde på True North Efterskole. 

Der var 70 personer fra Snaptun, politikere fra alle partier i Hedensted 

Byråd og 2 embedsmænd fra kommunen. Udvalgsformand Lene Tingleff, 

Teknik udvalget indledte med at fortælle om, hvad der er i gang eller 

kommer i gang i Snaptun. Derefter var der dialogmøde, hvor der blev 

skrevet ned, hvad borgerne i Snaptun ønsker, der skal laves i byen. Nogle 

ting skal kommunen tage sig af og resten skal Snaptun Lokalråd arbejde 

videre med for at finde en løsning. I skrivende stund er der intet nyt at 

berette. 

Ren Snaptundag var i år søndag den 17. april og der var igen god 

tilslutning. Der blev renset på strand, i by og cykelsti til Glud. Denne dag 

blev der også sat QR koder op ved vore Snaptunsten og på findestedet. Vi 

sluttede af med forfriskninger og lidt at spise, som Rita fra Havnebistroen 

lavede til os. 

Tirsdag den 10. maj afholdt vi general- forsamling i Snaptun Lokalråd. På 

valg var Harry Pedersen, Asger Skov, Tommy Christensen og Bent Fink 

Mikkelsen. Harry og Asger ønskede ikke at modtage genvalg. Valgt blev 

Birgit Borch Jacobsen, Karl Erik Henriksen og Peder Hay valgt og Bent Fink 

Mikkelsen modtog genvalg. 
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Rådet har konstitueret sig: Bente K. Petersen formand, Peter Altenborg 

næstformand, sekretær og webmaster,  Peder Hay kasserer, Bent Fink 

Mikkelsen distributør, Birgit Borch Jacobsen, Karl Erik Henriksen, Jacob 

Lycke menige medlemmer. 

Suppleanter: Tommy Christensen og Karen Feldt 

True North Efterskole modtager nye elever den 7. august og vi opfordrer 

til, at I flager den dag for at byde dem og deres forældre velkommen. 

Mange borgere arbejder fortsat med projekter under BorgerBudget: 

 Tømmerflåden bliver søsat inden Sankthansaften 

 Stien langs kysten til Hundshage er drænet og med nyt grus 

 Spange (gangbro) til vandet ved den offentlige sti og træningsplads i 

skoven afventer dispensation for Strandbeskyttelseslinjen. Skov- og 

Naturstyrelsen har centralt vedtaget og bevilliget penge til begge 

projekter 

 Snaptun Jollehavn afventer stadig svar fra Kystdirektoratet 

 Påskeliljer og krokus ved cykelsti bliver efterplantet til efteråret, 

hvor det ikke lykkedes at få gang i løgene 

 

I uge 37 vil studerende fra journallisthøjskolen foretage videooptagelser i 

Snaptun som et led i deres uddannelse. Vi får optagelserne stillet gratis til 

rådighed. 

I efteråret skal Snaptun Lokalråd arbejde med revision af Fremtidsvision 

for Snaptun og der vil blive indkaldt til et for at drøfte et forslag. 
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Kommende arrangement: 

 

Sankthansaften 

Torsdag den 23. juni kl. 20.00 

på stranden nord for Snaptun lystbådehavn. 

Bålet tændes kl. 20.15 dernæst båltale og sang. 

Der er mulighed for at købe forfriskninger hos Snaptun Havnebistro. 

 

 

En stor tak skal lyde til vore sponsorer for jeres 

uvurderlige støtte og en stor tak til alle jer 

borgere, som har deltaget aktivt i de forskellige 

projekter og arrangementer. 

 

Snaptun Lokalråd ønsker alle en god 

sommer  


