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Generalforsamling torsdag 28. maj kl. 19.00  2015 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: Peter Altenborg 
Fremmødte: 24 
Formanden bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent  
 
Niels Jørn Henriksen blev valgt. 
Konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf  
 
Formandens beretning 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. 
 
Ingen indkomne.  
 
 
5. Valg af medlemmer til lokalrådet og 2 suppleanter 
 
På valg var rådsmedlem Henrik Due, rådsmedlem Bente K. Petersen og rådsmedlem Peter Altenborg. 
 
Bente K. Petersen og Peter Altenborg tog mod genvalg og blev valgt igen. 
Henrik Due ønskede ikke genvalg. 
Forslag til nyt medlem: Jacob Lycke 
Nyvalgt blev Jacob Lycke. 
 
Suppleanter: Valgt blev Karl Erik Henriksen og Karen Feldt. 
 
6. Indkomne forslag 
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Ingen forslag. 
 
7. Eventuelt. 
 
Hvad er planerne for Sct. Hans?: Tømrerflåde til at afbrænde bål på bliver ikke færdig, men der afholdes Sct. 
Hans aften på stranden nord for Snaptun Lystbådehavn. Annonceres snarest! 
LAG Oder-Hedensted: Partnerskab der fordeler midler under landdistriktsprogrammet til lokaldrevet udvikling 
af landdistrikterne. Overordnet mål er ”skabelse af arbejdspladser” og ”udvikling af landdistrikter”. 
Rammebeløbet for 2015 er kr. 1.656.800. Kan søges af enkeltpersoner eller virksomheder med projekter der 
er indeholdt i de overordnede mål. Se mere på www.lagoh.dk og/eller ring/mail til koordinator Susanne Ernst, 
mobil 21700823, s.ernst@lagoh.dk.  
BorgerBudget: De syv indsendte projekter er i gang. Da alle var rigtig gode ønskede Snaptun Lokalråd at 
gennemføre dem alle. Der søgt om tilskud fra landdistriktspuljerne. 
Byporte/bysten: 2 sten er udvalgt fra grusgrav og på vej til stenhugger. 
Sten på cykelsti giver problemer for cykellister: Hedensted Kommune er kontaktet og der bliver sået græs i 
rabatten for at hold på stenene. Snaptun Lokalråd kan anmode om at deltage i 1 års afleveringsforretning. 
Hvordan var BorgerBudget processen: God og det giver en fantastisk fællesskabsfølelse. Vælg en anden 
afstemningsform. Bliv ved med BorgerBudget. Vi skal selv gøre en indsats og hjælpe til med projekterne, når 
der kræves arbejdskraft for at gennemføre dem. 
Løsgående hunde:  En del hundeejere lader deres hunde løbe løse rundt på veje, stier og strandene. Mange 
er bange for hunde, der kommer farende og hvor hundeejeren er langt væk. I yngletiden jager hundene 
vildtet op til stor skade og stress for dyrene. Endelig har nogle hundeejere ”glemt” deres hundeposer, når 
deres hund laver en lort eller endnu værre, de samler lorten op i en hundepose og smider den pænt bundet 
for! Opfordring: Brug hundeskoven og bring din hunds efterladenskaber med hjem! 
Kattegener: Mange katte løber rundt også hos naboerne, som ikke altid synes, at det er rart at deres have 
bliver brugt som kattebakke. 
Problemer med p-plads på havnen: Inddrag fliserne for enden af parkeringsbåsene, det vil give flere p-
pladser. Når Endelavefærgen sejler til reduceret pris eller gratis, er det specielt et stort problem med mange 
parkerede biler overalt i Snaptun. 
Helhedsplan for havneområdet: Kontakt Hedensted Kommune og bed om at få lavet en plan for 
havneområdet og bebyggelserne der omkring. P-pladsen må gerne være pæn og æstetisk at se på, når den 
ikke er dækket af parkerede biler. En lokalplan for området vil gøre det meget nemmere, når der skal ske 
ændringer. Der arbejdes lige nu med et lokalplansudkast for True North Efterskole. Snaptun Havn kan ikke 
få lavet en lokalplan. 
 
Bente K. Petersen takkede dirigenten og rådsmedlem Henrik Due, som forlader Snaptun Lokalråd efter 
mange års arbejde i rådet.  

  

Beretning 2015 
Vi holdt det første møde d.2.juni, hvor vi konstituerede os. Vi har haft 11 rådsmøder i året, der er gået. 
Traditionen tro holdt vi sankthansaften med sommerhuskolonien Strandlyst. Børnene startede med at lege 
og bage snobrød. Der var en konkurrence for børn om at lave den flotteste heks. Der kom kun 1 flot heks. 
Bålet blev tændt og båltalen blev holdt af forhenværende lærer fra Glud skole John Madsen. Der blev hygget 
med musik og mulighed for at købe drikkevarer og lidt at spise fra Havnebistroen. Der var flot tilslutning til 
arrangementet selvom det var en hverdagsaften. 
Vi har haft møde med True North efterskolen. Mødet omhandlede mulige samarbejdsområder. 
Der er blevet etableret et nyt LAG-Odder Hedensted. Vi har fået Peter Altenborg ind i bestyrelsen. 
Cykelsti---- dejligt at kunne sige den er der og er indviet. Vi mangler så noget lys på vores gamle cyklesti 
herinde i byen. Kommunen kunne ikke love at det var færdigt til indvielsen men inden vinter. Det er så ikke 
sket, vi kontakter dem og de regnede med at lyset var lavet. Nu har vi så fået gadelyset. Har også spurgt til 
jorden mellem den gamle cykelsti og vejbanen, hvornår bliver det lavet? Svaret er en gang til foråret.  
Byporte sten…….der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder på at få lavet 2 sten. 

http://www.lagoh.dk/
mailto:s.ernst@lagoh.dk
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1 til hver indkørsel til Snaptun. Vi har fået udpeget nogle sten, som stenhuggeren skal ud at se på om de er 
egnede. Der er 2 egnede sten som så skal køres ind til stenhuggeren. Vi har søgt om tilladelse til at stille 
dem op de pågældende steder og den ene kræver at byzonetavlen skal flyttes, før det kan godkendes. 
Politiet og kommunen har været inde i sagen og vi har nu fået at vide at tavlen bliver flyttet. Det er så sket 
nu.  
På det fælles landdistriktsmøde i november var Karen Marie Nielsen og Rolf Rolskov fra Hedensteds 
kommunes integrationsafdeling for at fortælle om deres arbejde med at modtage flygtninge som kommer til 
kommunen. De vil gerne i samarbejde med lokalrådene fordi flygtningene bliver bosat rundt om i de lokale 
samfund. 
Samme aften var der også uddeling af midler til borgerbudgetter. Vi havde sendt en ansøgning ind og fik 
50.000kr. Det betød at der skulle nedsættes en styregruppe og en plan for borgermøder.1.borgermøde blev 
holdt med spisning på efterskolen, der mødte 70 prs. op. Denne aften blev der snakket om mange forskellige 
projekter som borgerne gerne ville bruge pengene til. Der blevet etableret nogle grupper og til næste 
borgermøde skulle de så have lavet oplæg til hvad deres projekt ville koste at få lavet. På det 2.borgermøde 
var der 64 fremmødte og der var 7 projekter at stemme på. Vi regner med at der er penge til 3 projekter og 
de andre projekter arbejder vi videre med.  
Vi har sammen med Tønballe naturcenter afholdt fastelavnsfest søndag d.15.02. Der var omkring 80 
deltagere heraf 40 børn. Der blev rigtig slået til tønderne så der kom kattekonger og dronninger. Bagefter var 
der hygge med kage, slik saft og kaffe. Gitte fra Humlebien havde sponsoreret slik og havde derfor gemt 
noget til dem som ikke var hurtige nok eller forsigtige så de ikke havde fået noget da tønderne blev slået 
ned. Senere blev der hygget med forskellige aktiviteter. 
Vi har fået lavet en ny hjemmeside 
Vi har været til møde og hørt om Hedenstedernes udviklingsstrategi 
Vi har hørt om buskøreplaner. 
Vi har haft kontakt til kajakklubben for at høre hvor vidt de er med et klubhus på havnen? 
Ren Snaptundag søndag d.19.04 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. Rita 
fra Havnebistroen sponsorerede forfriskninger og noget at spise. Det var rigtig hyggeligt. 
Vi har været til generalforsamling i det fælles landdistriktsråd. Vi har fået Peter Altenborg valgt ind. 
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 efterskolen fordi vi har fået 
mulighed for at afholde vores generalforsamling og vore andre møder her. 
Anne –Mette Sørensen er trådt ud af rådet og ind er kommet vores 1.suppleant Bent Fink Mikkelsen 
Jeg vil gerne rette en tak til rådet for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 


