Sommerhilsen 2017

Kopi af blæsebælgssten

Islandsk blæsebælgssten

Original blæsebælgssten fundet i Snaptun
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Kære borgere
Midsommer nærmer sig og tømmerflåden er lagt ud, så må det være tid til en
sommerhilsen.
Vort første arrangement i år var fællesspisning på True North Efterskole (TNE) i
januar og det var godt besøgt. Eleverne sang et par sange og forstander Karen Marie
Madsen fortalte om skolen. De mange positive tilbagemeldinger, vi fik efter første
fællesspisning, gjorde at vi i april gentog fællesspisning med endnu flere deltagere.
Jens Kjær fra Kend din landsby, Jørgen Henriksen og John Madsen fortalte om
Snaptun fra gamle dage. Vi forventer, at fortsætte med fællesspisning krydret med
fællessang og foredrag om aktuelle emner i efteråret. Forslag modtages gerne.
Fastelavn blev afholdt på Tønballe Naturcenter søndag den 26. februar. Der kom
mange festligt udklædte børn og et par udklædte voksne. Efter tøndeslagning var
der saft, kaffe og fastelavnsboller og til børnene også en fin kasse med godter.
Traditionen tro blev børnene beskæftiget med forskellige kreative ting.
2. april var ren Snaptundag. Hele Snaptun by og stranden blev renset for affald, ja
selv vejen til Glud med cykelstien fik en rensning. Efterfølgende var der hygge hos
Rita i Havnebistroen.
Vi har fået lys på Snaptunstenen på Snaptunvej, som I sikkert har bemærket.
Pengene til lyset er kommet fra Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted.
På vandrerrutekortet på havnen har vi fået markeret, hvor Snaptunstenen er fundet.
Tirsdag den 9. maj holdt vi generalforsamling på TNE. På valg var Peter Altenborg,
Tommy Christensen og Bente K. Petersen. Alle modtog genvalg.
Rådet har konstitueret sig: Bente K. Petersen formand, Peter Altenborg
næstformand og webmaster, Peder Hay kasserer. Menige medlemmer: Birgit Borch
Jacobsen, Bent Fink Mikkelsen, Karl Erik Henriksen og Tommy Christensen.
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Suppleanter: Ulla Jensen og Aage Christiansen.
Efter generalforsamlingen fortalte John S. Madsen om Snaptunstenenes spændende
tilblivelse. Det var fra tegning til de færdige sten i ord og billeder. Efterfølgende har
han været på Island og der set en ”bror” til Snaptunstenen på et museum.
Vi har sammen med True North Efterskole søgt Det Fælles Landdistriktsråd i
Hedensted om penge til inventar til den nye hal på skolen og fået kr. 100.000.
Borgerne i Snaptun får mulighed for at bruge hallen på forskellige tidspunkter i løbet
af ugen. Der bliver nedsat en gruppe under lokalrådet til at koordinere det.
Vi arbejder stadig på at lave et revideret forslag til Fremtidsplan for Snaptun og der
vil i løbet af efteråret blive indkaldt til et borgermøde, hvor vi gerne vil høre jeres
ideer til udvikling af Snaptun. Fremtidsplanen er vigtig, da den vil være grundlag for
en vurdering af om vi kan få nye tilskud fra Det Fælles Landdistriktsråd. Planen vil
blive brugt af Hedensted Kommune fx ved udarbejdelse af Kommuneplan.
I løbet af efteråret vil der blive indkaldt til og afholdt en ny proces
BorgerBudgettering, da vi igen har kr. 50.000 til at udvikle Snaptun.
Alle projekter fra BorgerBudgettering i 2015 er ikke færdige. Fra grupperne, der
arbejder med to af projekterne har vi en status: Snaptun Jollehavn mangler stadig
tilladelse fra Kystdirektoratet og Skovfitness på Tønballe har fået tilladelse, som er i
høring i en måned. Vi har sammen med Skov- og Naturstyrelsen søgt og fået
bevilliget kr. 25.000 til redskaber igen fra Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted.
Vi annoncerer forskellige ting og lægger bl.a. referater ud på www.snaptun.dk og nu
også på Facebook under Snaptun Lokalråd. Vi har lavet en Facebookside Snaptun,
som er åben for alle til at lægge noget ind om Snaptun.
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Kommende arrangement:

SANKT HANS AFTEN
fredag den 23. juni 2017
Kl. 20.00

På stranden nord for Snaptun Lystbådehavn
Bålet tændes kl. 20.15
Forfriskninger kan købes i Havnebistroen
Arrangør: Snaptun Lokalråd

Mange tak til vore sponsorer for jeres uvurderlige støtte og mange tak til
alle jer borgere, som har deltaget aktivt i de forskellige projekter og
arrangementer.

Snaptun Lokalråd ønsker alle en god sommer
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