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Generalforsamling torsdag 22. maj kl. 19.00  2014 på True North Efterskole. 
 
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: Niels Mikkelsen 
Fremmødte: 33 
Formanden bød velkommen og gav først ordet til Jacob Lycke True North Efterskole, som kort fortalte om 
efterskolens opstart. 
Dernæst fik politiet ved Kasper Kvist ordet for at fortælle om tiltag mod indbrud. Alle kan få besøg og få 
gennemgået hvilke tiltag man kan foretage konkret i egen bolig, i samarbejde med en låsesmed, der er ikke 
krav om at man skal betale noget, ud over de tiltag man ønsker foretaget. Kasper Kvist gav anvisninger på 
hvilke tiltag man kan tage for at besværliggøre indbrud. Indefra skal man have kodelås, man kan oprette 
nabohjælp på nettet, man kan foretage en tryghedsvandring i området. 
 
1. Valg af dirigent  
 
Niels Jørn Henriksen blev valgt. 
Konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning ved formand Bente K. Petersen 
 
Formandens beretning vedhæftet. 
Takkede True North Efterskole for afholdelse af mødet på efterskolen. 
Ingen spørgsmål. 
Beretningen godkendt. 
 
   
3. Regnskab  
 
Kassereren fremlagde tre regnskaber, et for lokalrådet, et for vejbelysningspengene og et for 
fastelavnsfesten. 
Spørgsmål om revision af regnskabet. I vedtægterne kræves der ikke en revision. 
Alle regnskaber godkendt. 
Kassereren informerede om LAG og LUP, som er oprettet i 2014 af Hedensted Kommune med kr. 1.8 mill. til 
udvalget Fritid og Fællesskab Hedensted, som har overgivet opgaven med behandling af ansøgninger til 
LAG, som har erfaring hermed. Alle foreninger, som har et CVR nummer, kan ansøge om midler. På 
Hedensted Kommunes hjemmeside kan man se, hvilke kriterier der er for at ansøge. 
 
 
4. Forslag til vedtægtsændringer. 
 
Ingen indkomne.  
 



 
Snaptun Lokalråd – Referat af Generalforsamling 

 

Rådsmøde  Side 2 af 4  

 
5. Valg af medlemmer 
 
På valg rådsmedlem Tommy Christensen (TC), rådsmedlem Anne Mette P. Sørensen (AMP), rådsmedlem 
Freddy Jacobsen (FJ) og kasser Niels Mikkelsen (NM). 
TC og AMP tog mod genvalg og blev valgt igen. 
FJ og NM ønskede ikke genvalg. 
Forslag til nye medlemmer: Asger Skov og Harry Petersen. 
Nyvalgt blev Asger Skov og Harry Petersen. 
 
Suppleanter: Valgt blev Karen Feldt og Bendt Mikkelsen. 
 
6. Indkomne forslag 
 
Ingen forslag. 
 
7. Eventuelt. 
 
Hjemmesiden kunne bruges noget mere til at informere med, bl.a. om den nye bænk på havnen. Det var lidt 
pinligt at læse i avisen, at omtalen af etablering af den nye cykelsti skulle komme fra Glud, da Snaptun 
Lokalråd hele tiden har været foregangsmænd på projektet. BKP fortalte hvorfor og hvordan forløbet om 
artiklen uheldigvis var forløbet, så det ikke blev Snaptun Lokalråd der blev citeret. 
Ønske om at Lokalrådet  kontakter Randbøldal, for at få udbedret stierne ud mod kanonerne, og ikke mindst 
stien ved bådhuset ned mod vandet. Blev også rejst på sidste års generalforsamling og BKP svarede, at hun 
havde kontaktet Tønballe naturcenter og gjort opmærksom på stien ud til kanonerne, men netop stien mod 
vandet er i fredet område, og derfor må der ikke lægges belægning på. BKP kontakter igen Randbøldal for at 
få forbedret forholdene.  
Hvorfor er træerne langs den eksisterende cykelsti fældet? BKP forklarede, at det er i forbindelse med 
etablering af den nye cykelsti, her skal den eksisterende retableres og derfor fældningen, og for at skabe 
større tryghed. 
Hvorfor er etableringen af den nye cykelsti ikke igangsat? Det skyldes en lodsejer, som ikke vil afgive jorden. 
Spørgsmål om cykelstiens forløb. Den skal være på samme side af vejen hele vejen til Glud som den 
nuværende cykelsti ved Snaptun. Politiet har været inde med nogle problemer med 2 i 1 vejen i Glud, hvilket 
også medfører hastighedsbegrænsning både i Glud og Snaptun. 
Er omfartsvejen ved Glud skrinlagt? Nej måske ikke, men den er heller ikke lige på programmet. 
Bliver vejbredden udvidet? Nej den forbliver uforandret. 
BKP rejste spøgsmålet om vi skal have byport ved indkørslen til Snaptun. Har været drøftet flere gange i 
Lokalrådet. Måske en Snaptun natursten, måske udskrive en konkurrence, vi er modtagelig for ideer. 
Byport kan anledning til nogen drøftelse. Resultatet heraf blev at der blev nedsat en gruppe som skulle 
arbejde videre med ideer til udformning. Bl.a. kunne Snaptun stenen være en god ide, men der arbejdes 
videre hermed. Det er vigtigere at vi får et godt forslag end at det bliver forceret frem, for at kunne være 
færdigt samtidig som cykelstien. Der nedsatte gruppe består af John Madsen, Bent Mikkelsen, BKP fra 
Lokalrådet og muligvis en fra True North Efterskole.  
Kan der søges om LUP midler hertil? Nej det overholder ikke kriterierne. 
Der har tidligere været omtalt noget om en campingplads, kunne der ikke etableres en natur campingplads 
ved Tønballe Naturcenter? Lokalrådet vil lade det gå videre. 
Støtter Lokalrådet udvidelsen af fiskeindustrien på havnen herunder den tunge trafik som følger med, og 
bliver de spurgt? BKP, vi er ikke blevet spurgt af Hedensted Kommune, men som hidtil udtalt af Lokalrådet 
så støtter vi det. 
Udtaler Lokalrådet sig på beboernes vegne og vil Lokalrådet gå ud og spørge beboerne om deres meninger 
og holdninger? Lokalrådet er valgt af beboerne og udtaler sig derfor også på beboernes vegne i visse sager, 
men sagerne kan have en sådan karakter, at vi vil spørge beboerne.  
Der har tidligere været planer om at få en kompasnål i vejbelægningen i krydset Havnevej/Tønballevej? 
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Har efterskolen medført at der kommet nye tilflyttere til Snaptun? Jacob Lycke svarede, at det har medført 
nogle få tilflyttere, men også arbejde til beboere fra Snaptun. Skolen arbejder på at få undervisningen 
udvidet med jollesejlads. 
 
 
BKP takkede dirigenten og rådsmedlemmerne FJ og NM som forlader Lokalrådet. Tak til NM som har været 
med som kasserer fra opstarten af Lokalrådet i 2006. 
Næste arrangement med Lokalrådet er Skt. Hans  

  

Beretning 2014 

Vi konstituerede os umiddelbart efter generalforsamlingen og har siden holdt et møde næsten i hver måned. 
Sankthansaften holdt vi traditionen tro med sommerhuskolonien Strandlyst. Børnene startede med at lege. 
Der var en børneheksekonkurrence, hvor børnene hjemmefra havde lavet en heks til at brænde på bålet. 
Der kom 2 flotte hekse. Bålet blev tændt og båltalen blev holdt af museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen, 
Glud museum. Der var flot tilslutning til arrangementet. 
 
Cykelsti: Vi var til kommuneplans borgermøde i juni sidste år. Vi ville sikre os at det vi havde indsendt om 
cykelsti var med i kommuneplanen. Det var det ikke og det skulle det heller ikke, fik vi at vide. Vi erfarede i 
stedet at Hedensted kommune havde sendt en ansøgning om vores cykelsti til den statslige cykelpulje. Den 
fik vi så og det betyder at staten giver 40 % resten skal Hedensted kommune komme med. Så var det med 
at snakke med politikere i økonomiudvalget og få dem til at finde pengene til projektet. Vi fulgte hele tiden 
med i om de gjorde det og fik til sidst borgmesterens ord på at det var vedtaget i økonomiudvalget. Næste 
step var så at være med til at få indflydelse på cykelstien. Det var så pres på embedsmændene, som lovede 
at indkalde os til møde, når de var klar. Det var de i januar i år. True North efterskolen, Glud lokalråd, Glud 
skole og Snaptun lokalråd blev inviteret. Vi fik set et oplæg fra konsulentfirmaet Cowi og et oplæg fra 
kommunens projektleder Marianne Søgård Jensen. Et udvalg bestående af Claus fra Gluds skolebestyrelse, 
Kjeld Glud lokalråd, Henrik og jeg fra Snaptun lokalråd har så efterfølgende arbejdet videre med 
cykelstiprojektet sammen med Arne fra Cowi og Marianne fra Hedensted kommune. Vi føler virkelig, at vi har 
haft et konstruktivt samarbejde, at vi er blevet hørt. Når der er nyt, er vi løbende blevet orienteret. 
Vi har deltaget i et trafiksikkerheds workshop. Vi fokuserede hele tiden på cykelstien, men fik at vide at vi 
også skulle tænke på andre steder, hvor der var farlige steder. 
Lokalrådet havde opfordret folk til at flage den dag True North efterskolen fik de første elever og der var 
mange flag oppe. Tak for det, det var flot. 
Der er lavet en præsentation video om lokalområdet. Vi blev inviteret til en fælles visning fra alle lokalråd på 
Castberggård. Alle lokalråd blev modtaget på den røde løber. 
Vi har deltaget i et møde om Nabohjælp-få tyven til at gå forbi din bolig. 
Fastelavn holdt vi sammen med Tønballe naturcenter. Der var knap 100 deltagere heraf 50 børn. Der blev 
rigtig slået til tønderne og der blev kåret flere kattekonger og dronninger. Derefter hygge med 
fastelavnsboller, slik, saft og kaffe. Senere blev der hygget med nogle forskellige aktiviteter. En rigtig 
hyggelig fastelavn. 
Et nyt bord bænkesæt af mahogni er blevet stillet op henne ved vores opslagstavle. Vi har søgt midler til den 
i den lille landdistriktspulje 
Ren Snaptundag foregik den 27. april med deltagelse af ca. 25 personer heraf mange børn. Vi fik renset op i 
hele byen, langs stranden, vejen til Glud og ud af Tønballevej. Vi fik samlet noget affald. Rita fra 
Havnebistroen sponsorerede forfriskninger og noget at spise. Flot traktement. Det var rigtig hyggeligt. 
Vi har været til et møde om: Hvordan ser du fremtidens kommune indenfor området fritid og fællesskab? Der 
var et oplæg ved Anders Seneca, tidligere offentlig leder, han er optaget af at skabe et velfærdssamfund, der 
er endnu bedre. Bagefter var der gruppearbejde og der blev skrevet meget ned som forvaltningen vil kigge 
på. 
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Der har været et møde om brandingstrategi i Hedensted kommune, som vi har deltaget i. Vi har også været 
til flere møder i det fælles landdistriktsråd. Der hører vi blandt andet om hvad de andre lokalråd arbejder 
med. Hvad der sker med landdistrikts politikken på landsplan hører vi også om. 
Der har været et møde om busruter. En orientering om busplanen.  
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 forskellige personer 
som har deltaget aktivt i vore forskellige arrangementer. Tak til True North efterskolen fordi vi har fået 
mulighed for at afholde vores generalforsamling her 
Jeg vil gerne sige tak til medlemmerne i Snaptun Lokalråd for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 


