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Generalforsamling tirsdag 10. maj kl. 19.30  2016 på True North Efterskole (TNE). 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 
3. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse heraf. 
4. Forslag til vedtægtsændringer.  
5. Valg af medlemmer til lokalrådet og 2 suppleanter. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt 

 
Referent: Peter Altenborg 
Fremmødte: 28 
Formand Bente K. Petersen bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent  
 
Niels Jørn Henriksen blev valgt. 
Konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf  
 
Bestyrelsens beretning ved formand Bente K. Petersen vedhæftet. 
Beretningen godkendt. 
 
   
3. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse heraf  
 
Kassereren fremlagde tre regnskaber, et for lokalrådet, et for vejbelysningspengene og et for fastelavnsfesten. 
Alle regnskaber godkendt. 
 
 
4. Forslag til vedtægtsændringer. 
 
Ny vedtægt blev vedtaget, da alle fremmødte kunne stemme for den nye vedtægt. Dog udgår sidste punktum i §6.1 
om forsikringsansvar. 
 
 
5. Valg af medlemmer til lokalrådet og 2 suppleanter 
 
På valg var rådsmedlemmerne Bent Fink Mikkelsen, Asger Skov, Harry Pedersen og Tommy Christensen. 
 
Bent Fink Mikkelsen tog mod genvalg og blev valgt. 
Nyvalgt blev Birgit Borch Jacobsen, Peder Hay og Karl Erik Henriksen. 
 
Suppleanter: Valgt blev Tommy Christensen og Karen Feldt. 
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6. Indkomne forslag 
 
Per Rosendal foreslog følgende: 

 Få genskabt punktet ’arkiv’ på snaptun.dk, således man igen kan få mulighed se hvilke aktiviteter/nyheder 
der været siden rådets opstart. 

 Få alle mødereferater fra rådets opstart gjort tilgængelige igen. 
Efter nogen debat blev forslaget ikke sat til afstemning og bortfaldt derfor. 
 
7. Eventuelt. 
 
Cykelstien, der er uhensigtsmæssigheder. Problemer gennem Glud by og ved/i Snaptun, hvor cykelstien ender. Der er 
lagt sten ud i vejrabatten, som giver problemer med sten på cykelstien. 
Mobilmast, en borger ville vide hvorfor masten ikke bliver sat op. Det vides ikke, men TDC har stoppet andre 
mobilmastrejsninger andre steder. Håber på at mobiltelefoni kommer over på WiFi. En borger foreslog at skifte til et 
mobilselskab, der har bedre dækning i området. 
Hvide striber på vejen mellem Snaptun og Glud, en borger efterlyste hvide midterstriber på vejen. Afventer at 
Hedensted Kommune lægger et nyt slidlag på vejen. 
True North Efterskole og lokalsamfundet, skolen ønsker et tættere samarbejde. Skolen foreslår, at familier i Snaptun 
inviterer 3-4 elever fra de nye hold i august til et en kop te for at skabe en god relation mellem elever og borgere. ”I 
kommer til at kende hinanden bedre, hvilket også gør det nemmere for eleverne, at invitere jer til arrangementer på 
TNE”. Nogle elever kan have brug for en voksenkontakt, som ikke har nogen tilknytning til TNE. Her blev opfordret til 
at melde sig til TNE. 
Modtagelse af nye borgere i Snaptun, der blev nedsat en projektgruppe, der skal arbejde med formen for modtagelse 
og om muligt lave arrangementer. Gruppen kan senere udvides og består lige nu af Jonna Hay, Rita Skovboe og 
repræsentant fra TNE. (Efter generalforsamlingen er Susanne Henriksen og Ulla Altenborg tilmeldt gruppen). Der blev 
foreslået, at tage kontakt til efterskolen på Hjarnø, Phoenix for at høre deres erfaringer. 
TNE og Snaptun Sejlklub, der er anat en lærer på TNE, som er tilknyttet det olympiske team inden for sejlsport. Der 
arbejdes på at få et sejlsportarrangement til Snaptun. 
 
Bente K. Petersen takkede dirigenten og rådsmedlemmerne Asger Skov, Harry Pedersen og Tommy Christensen, som 
udtræder af Snaptun Lokalråd.  

  

Beretning 2016 

 
Efter generalforsamlingen d.28. maj samledes det nye lokalråd og vi konstituerede os. Vi har holdt 11 rådsmøder i det 
forløbne år. 
Sankthans aften holdt vi på stranden ved Niels Jørn Henriksen. Det var et fint bål og der var en god tilslutning. 
I august måned var Peter Altenborg og jeg til et møde med Marianne Søgaard fra Hedensted kommune om cykelstien. 
Der blev forelagt forslag til ændringer og forbedringer. 
Vi har haft et møde med Johny Sørensen, hvor han fortalte om vandværksgrunden og hvilke planer vandværket har 
angående jordstykket. 
Vi havde i starten af 2015 borgerbudget .Der blev arbejdet videre i de forskellige grupper og status er lige nu : 
Vi har haft en gruppe fra sund Snaptun til at deltage i et møde ved Dansk folkehjælp. 
De tilbød gratis førstehjælp og en hjertestarter. Det viste sig at man efterfølgende hvert år skulle have undervisningen 
fornyet og det kostede penge og kun et begrænset antal personer kunne deltage og vi havde hjertestartere nok i byen, 
da der skulle være 2km. til nærmeste hjertestarter. 
Vi har haft store plantedag på græsset mellem vejbanen og cykelstien her i Snaptun. Der blev lagt mange løg og nu kan 
vi se det fine resultat. Det er desværre ikke alle løg som er kommet op men det bliver der rettet op på senere på året. 
Der bliver sat nye løg. 
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Stien ud til vandet. Skov og Naturstyrelsen vil etablere en spangebro der, men det ligger indenfor strandbeskyttelses 
linjen.  Det kræver en dispensation, som ikke er kommet endnu. 
Træning i skoven skal ligge i skoven på vej op til Tønballe langs vejen, når man kommer fra vandet. Det ligger også 
indenfor strandbeskyttelseslinjen, så det kræver også en dispensation. Den er heller ikke kommet endnu. 
Tømmerflåden er ved at være klar til at blive sat i vandet.  
Jollehavnen har ikke fået de nødvendige tilladelser endnu. Vi håber at vi får dem så vi kan komme videre med 
projektet og få en jollehavn. 
Der er opsat bænke nede ved vandet på havnen. Tønballe Naturcenter har leveret træet og Jørgen Henriksen har lavet 
dem. 
Vi er blevet kontaktet af et firma som var ved at undersøge om mulig opstilling af en mobilmast her i Snaptun. Firmaet 
arbejdede for TDC. Det blev så desværre ikke til noget i denne omgang.  
Lørdag d.24.oktober fik vi afsløret de 2 Snaptunsten. Først den på Snaptunvej og da den var afsløret, fortalte John 
Madsen den historiske del om Snaptunstenen. Derefter vandrede vi af naturstien til den anden sten som så blev 
afsløret. 
Søndag d.7.februar blev der slået katten af tønden på Tønballe Naturcenter. Der var mødt rigtig mange udklædte børn 
op og der blev slået løs på tønderne. Bagefter var der hygge med fastelavnsboller og juice eller kaffe til alle 
fremmødte. Et flot arrangement og en stor tak til sponsorerne: Humlebien, Tønballe Naturcenter og Horsens Truck og 
Maskinservice. 
Mandag d.29.februar havde vi borgermøde på TNE. Der var 70 personer fra Snaptun og nogle politikere og 2 
embedsmænd fra kommunen. Lene Tingleff indledte med at fortælle om hvad der er i gang eller kommer i gang i 
Snaptun. Dernæst 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 vi så prøve på at få løst. 
Ren Snaptundag søndag d.17.04 var igen en dejlig oplevelse. I alt 24 børn og voksne deltog i rensningen af Snaptun og 
vejen til Glud og stien ud til Hundshage. Stranden omkring Snaptun fik også en rensning. Samme dag fik vi også sat QR 
koder op ved vore Snaptunsten og på findestedet. Rita fra Havnebistroen sponsorerede forfriskninger og noget at 
spise. Det var rigtig hyggeligt 
Lokalrådet har også deltaget i møder i det fælles landdistriktsråd. Vi har meldt os til at få lavet et lokalt 
fremtidsprojekt og en ny video om Snaptun. 
Vi har haft en gruppe til integrationsmøde i Hedensted kommune og efterfølgende har der været møde om 
modtagelse af flygtninge i Glud-Snaptunområdet i mødelokalet i Dagligbrugsen i Glud. Jeg er kontaktperson til 
Hedensted Kommune og så skal vi have nedsat en projektgruppe under lokalrådet. 
Vi har lige deltaget ved receptionen i Snaptun sejlklub, hvor vi havde en stand. 
Mange er interesseret i at vide noget om jollehavnen. Der var lavet en flot mini jollehavn af Jørgen Henriksen og Ulla 
og Peter Altenborg. 
Vi er kommet på Facebook: Snaptun! 
Lokalrådet har lavet en sommer og en julehilsen 
Til sidst skal der lyde en stor tak til vore sponsorer for deres uvurderlige støtte. Tak til de mange personer som har 
deltaget aktivt i vore forskellige arrangementer. Tak til True North Efterskole fordi vi har fået mulighed for at afholde 
vores generalforsamling og vore andre møder her. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til rådet for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 


