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      10. maj 2017 
Generalforsamling tirsdag den 9. maj 2017 kl. 19.30 på True North Efterskole (TNE). 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Snaptun Lokalråds beretning 
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer* 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Valg af revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 
Referent: Peter Altenborg 
Fremmødte: 45 
Formand Bente K. Petersen bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent  
Niels Jørn Henriksen blev valgt. 
Konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet korrekt. 
 
2. Snaptun Lokalråds beretning 
Lokalrådets beretning ved formand Bente K. Petersen vedhæftet. 
Beretningen godkendt. 
   
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
1) Lokalrådet bør henstille til kommunen, at de ødelagte vejsider på Tønballevej og Østrupvej repareres 
snarest, så hjul og styretøj på vore biler og cykler ikke tager skade, når vi undviger modkørende 
2) Lokalrådet bør arbejde for, at der laves hastigheds dæmpende Anlæg på Tønballevej før Snaptun stenen. 
3) Lokalrådet bør arbejde for, at der opsættes spejl over for Klydevej indtil pkt. 2 er gennemført 
 
Forslag blev vedtaget. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer* 
Valgt blev Bente K. Petersen, Tommy Christensen og Peter Altenborg. 
  
6. Valg af suppleanter 
Valgt blev Ulla Jensen og Aage Christiansen 
 
7. Valg af revisor 
Valgt blev Ulla Rasmussen 
 
8. Valg af revisorsuppleant 
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Valgt blev Leif Rasmussen 
 
9. Eventuelt 
Grus mellem cykelsti og Snaptunvej er stadig til gene. Hedensted Kommune kan igen gøres opmærksom 
herpå. 
 
Gangbro ved bådhuset er svært at færdes på som handicappet/kørestol pga. afbrydelserne af gangbroen, 
så der bliver nedgange og opgange. Rejses over for Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Lillebatteri – sti rundt om forsvinder gradvist, så det er svært at passere. Kan der gøres noget for at bevare 
stien? Stien ligger på privat grund, hvor vi ikke kan lave noget uden tilladelse fra ejerne og Naturstyrelsen. 
Det kunne være en mulighed, at Snaptun Lokalråd forsøger at købe hele matriklen på ca. 20.000 kvm. 
 
Der ønskes bedre mobildækning. Den planlagte mast på True North Efterskole er skrinlagt. Der foreslås, at 
bruge mobilselskabet Telenor, som har en god dækning i området.  
 
Hvor mange hjertestartere har vi i Snaptun og hvor er de? Tre hjertestartere i Snaptun – Vibevej, Snaptun 
Sejlklub og ved fiskeindustrien. På appen Hjertestart er placering af hjertestartere i Snaptun angivet. 
 
Bente K. Petersen takkede dirigenten.  
 
Beretning 2017 
 
Vi startede det nye år med det første rådsmøde d.2.juni, hvor vi konstituerede os. 
Vi arrangerede igen sankthansbål på stranden ved Niels Jørgen Henriksen. Der var en fin tilslutning selvom 
det startede med at regnen styrtede ned. Lokalrådet havde 10års jubilæum så vi havde indkøbt fakler som 
det var lidt svære at få ild i pga. regnen. Båltalen blev holdt af forstanderen på TNE Karen Marie Madsen. 
Et af projekterne ved borgerbudget 2015 var en tømmerflåde som kom ud at ligge i vandet nogle dage før 
sankthans. Den er blevet brugt meget, den blev dog taget op lidt før tid da den havde taget vand ind. Den 
kommer i vandet igen inden badesæsonen starter. 
Et andet projekt er spangebroen som nu er lavet så vi kan komme ud til stranden. Træning i skoven var også 
et projekt som har fået de tilladelser der skulle til. Så gruppen der er også begyndt at røre på sig så vi håber 
at det kan blive etableret i dette år? 

 
Der er etableret en arbejdsgruppe under Snaptun lokalråd som arbejder med at forbedre integrationen af 
flygtninge i Snaptun. Vi har bare det problem at vi gerne vil vide når der kommer flygtninge hertil, det har vi 
hidtil ikke kunnet få at vide. 
Vi har også fået lavet velkomstmateriale til nye tilflyttere som bliver afleveret personligt når vi får en liste 
med tilflyttere fra kommunen. 
Vi har deltaget i nogle møder omkring turisme i området, hvor også turistchefen har deltaget. Glud, 
Snaptun og Hjarnø er et af de fire fyrtårne i Hedensted kommune. Så der er meget Focus på området. Der 
er lavet en film om området. Den ligger på Visit Juelsminde og vores hjemmeside. 
Vi har også fået lavet en film af 2 journalistelever fra Aarhus, det var et tilbud fra Kasper Arlund 
Brandingkonsulent ved Hedensted kommune. De havde fået frie hænder til at lave en film. Den kan også 
ses på Snaptun.dk. 
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Vi har været til møder om kortlægning af stier i området. Projektleder Steen Christoffersen har haft til 
opgave at kortlægge stier i hele kommunen. Det er et projekt som det fælles landdistriktsråd har sat i gang 
og bevilget penge til. 
Vi har haft et fælles møde med Glud og Hjarnø på Borre Knob, hvor vi inviterede erhvervsfolk og foreninger 
her fra området til en workshop. Til at lede workshoppen var Søren Hermansen ildsjæl og direktør i 
Energiselskabet på Samsø. Han startede med et oplæg om hvad de havde gjort for at vende Samsøs 
nedadgående kurve for bosætning og skabe vækst på øen. Derefter arbejdede vi med udvikling og branding 
for vores område. Det har så resulteret i flere møder imellem de 3 lokalråd for at komme videre med en 
fælles markedsføring af området. Vi har 3 punkter: 
bosætning-markedsføring-turisme 
Vi vil lave en fælles hjemmeside som kommer til at hedde Horsens Fjord Syd som bliver den vi vil 
markedsføre os på. Vi har så hver især vores egen hjemmeside også. 
Der vil så komme et link på den fælles til de 3 andre hjemmesider. 
Vi er også i gang med at lave fremtidsvisioner for Snaptun til den kommende kommuneplan. Der vil blive 
inviteret til et borgermøde efter sommerferien. 
Vi har fået henvendelse fra Hedensted bibliotek om at de gerne ville ud for at fortælle os om hvad de kan 
tilbyde os borgere. Dorthe Kristensen og Eva Vind kom til et møde, hvor de fortalte om hvad vi kan bruge 
biblioteket til. De har et voksenkatalog som vi har lagt på vores hjemmeside. 
Et nyt tiltag er fællesspisning på TNE. Det er rigtig godt besøgt med mange deltagere. Første gang var d.17. 
januar hvor efterskolen sang nogle sange for os og forstander Karen Marie Madsen fortalte lidt om skolen 
og hende selv. Anden gang var d.19. april hvor der var inviterede gæster til at fortælle om Snaptun. Det var 
Jørgen Henriksen, John Madsen og Jens Kjær fra kend din landsby. Der var også fælles sang. Der er kommet 
rigtig mange positive tilkendegivelser efter disse arrangementer. 
Fastelavn holdt vi igen på Tønballe Naturcenter d.26. februar. Der kom mange udklædte børn og et par 
voksne og der blev slået til tønderne i 3 grupper-dagpleje børn – børnehavebørn og skolebørn. Bagefter var 
der saft, kaffe og fastelavnsboller. Der blev også uddelt en kasse med godter i til børnene. En stor tak til 
sponsorerne: Humlebien, Glud-Nørby brugs og Tønballe Naturcenter. 
2.april var ren Snaptundag. Der mødte 12 voksne op som fik samlet skrald ind langs cyklesti, strand og 
byen. Der blev samlet 155kg ind. Det er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Rita fra 
Havnebistroen sponsorerede forfriskninger og noget at spise. Det var hyggeligt, tak for det. 
Så har vi fået lys på Snaptunstenen på Snaptunvej. Pengene til lyset er kommet fra den lille 
landdistriktspulje. På vandrerrutekortet på havnen har vi fået markeret hvor Snaptunstenen er fundet. 
Vi har fået lavet et tiltag der hedder interessegrupper. Savner man fælles gåture, boggruppe eller andre 
ting kan man sende forslag til kontakt @snaptun.dk. Herefter vil rådsmedlem Birgit Borch Jacobsen samle 
ønskerne og hjælpe videre med at danne gruppe 
Vi har deltaget i møder i Det Fælles Landdistriktsråd og selv har vi holdt 8 rådsmøder. 
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. 
 
 


