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      31. maj 2018 
Generalforsamling torsdag den 31. maj 2018 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: 55 
Formand Bente K. Petersen bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent  
John S. Madsen 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 
Peter Altenborg fremlagde regnskabet, der blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Genvalgt blev Karl Erik Henriksen, Peder Hay, Ulla Jensen og nyvalgt Kim Poulsen. 
  
6. Valg af suppleanter 
Valgt blev Birgit Borch Jacobsen og Aage Christiansen 
 
7. Valg af revisor 
Valgt blev Ulla Rasmussen 
 
8. Valg af revisorsuppleant 
Valgt blev Leif Rasmussen 
 
9. Eventuelt 
Græsset i hundeskoven trænger til at blive klippet. Der bliver lavet en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen 
om vedligeholdelsen af forskellige områder i Tønballe skov. 
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Bente K. Petersen takkede dirigenten.  
 
Beretning 2018 

Efter generalforsamling d.9-5 holdt vi det første rådsmøde, hvor vi konstituerede os.  

Sankthans aften holdt vi igen på stranden ved Britta og Niels Jørgen Henriksen. Der var fin tilslutning. 3 

elever fra TNE holdt båltalen og de gjorde det så flot selvom de ikke havde de bedste lydforhold. Det har så 

gjort at vi har søgt om penge til et mobilt højtaleranlæg som vi så har nu. Anlægget er betalt af den lille 

landdistriktspulje 

 

Vi har haft besøg af Torsten Sonne og Jan Tiedemann som gerne ville høre noget om  

vort arbejde og om lokalrådene bliver spurgt og hørt nok i lokale sager? 
 

En gang i kvartalet får vi besked om tilflyttere til Snaptun. Så sender vi en repræsentant fra lokalrådet ud for 

at byde dem velkommen. De får bl. a. oplysninger om vores hjemmeside Snaptun.dk som vi alle jo skal 

huske at kigge på. Vi lægger alt hvad vi har af oplysninger til jer på hjemmesiden. Vi er også på Facebook, 

den hedder Snaptun lokalråd.  

 

Vi har haft 2 fællesspisninger i samarbejde med TNE. Den første var d.13 november, hvor historiker Eigil 

Holm kom og fortalte om Vitus Bering. 

Den anden var 15marts hvor arkæolog Gert Hougaard Rasmussen kom og fortalte om sit liv med sten. 

Til begge fællesspisninger var der stor tilslutning. 

Vi har igen fået 50.000kr under borgerbudgettering. Det 1.møde blev holdt d.24 oktober hvor vi startede med 

spisning. Der deltog 55 borgere. Bagefter blev der arbejdet i grupper med at finde projekter som gør Snaptun 

til et endnu bedre sted at bo. Der kom 10 forslag. 

D.20november blev de fremlagt og derefter stemt om hvilke projekter som skulle have pengene.  

Hesteodde-lille batteri- 5000kr. 

Badebro- 30.000kr. 

Svævebane- ingen der vil arbejde med det = ingen penge 

Belysning Snaptun strandvej-15000kr 

Grønt område-Tønballevej 

Hesteodde er i gang- badebro afventer lokalplan for havneområdet- belysning afventer reparation af samme 

sti- grønt område afventer svar fra Hedensted kommune. 

 

Vi har haft samarbejde med TNE om brug af hallen. Vi er meget glade for at vi har mulighed for at bruge 

hallen til motion. Vi har haft et salsa-robic hold som Ellen Holdgaard har undervist i. Mange tak for det. 

Vi har også et yogahold som blev undervist af dygtige elever fra TNE. Vi vil også her gerne takke dem for 

deres indsats. 

I samarbejde med Tønballe Naturcenter har vi holdt fastelavnsfest d.11 februar. Der deltog ikke så mange 

men dem der kom var flot udklædte og de gik rigtig til den og fik slået tønderne ned. Bagefter var der hygge 

og fastelavnsboller til alle. 

Skovfitness er nu blevet etableret i skoven ved Tønballe Naturcenter. Det har været et samarbejde med 

Tønballe Naturcenter, hvor vi også stillede med frivillige hjælpere til at hjælpe med opsætning af 

redskaberne. De har brugt mange timer på at få det sat op. Der skal lyde en meget stor tak herfra for jeres 

arbejde. 

Vi har søgt penge til sejlklubbens telt til et fast tag, da alle i Snaptun og gæster må bruge stedet. Vi har fået 

132.000kr fra LUP puljen i det fælles landdistriktsråd. Vi har også søgt om at få et årligt sikkerhedseftersyn 

af legepladsen på Snaptun Lystbådehavn, det er obligatorisk. Det har vi fået og det bliver betalt af det fælles 

landdistriktsråd. 
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Vi har afholdt et borgermøde sammen med Hedensted kommune d.20marts. Embedsmænd fra Hedensted 

kommune gav en orientering om ændringer i Kommuneplan 2017. Borgmesteren deltog også i mødet. 

Vi har kontaktet Aarhus universitet om livestreaming af foredrag i naturvidenskab. Det starter efter 

sommerferien. 

22april var ren Snaptundag. Der var 15 indsamlere som var med til at gøre Snaptun ren. Cafe Snaptun gav 

mad til indsamlerne, det skal I have en stor tak for. 

 Vi har i samarbejde med Tønballe Naturcenter og TNE været med i projekt udsigtstårn ved Tønballe. Vi har 

søgt og fået 200.000kr fra LUP puljen i det fælles landdistriktsråd. Vi har også stillet med folk til at afbarke 

stammerne til tårnet. 

Jollehavnen. Endelig kom tilladelsen fra Kystdirektoratet til at bygge en jollehavn. Der har været stiftende 

generalforsamling så nu er der en bestyrelse for Snaptun jollehavn. 

En sommer- og julehilsen har vi også lavet. 

Vi deltager også i et turismenetværk her i området. 

Vi har holdt møde med sommerhuskolonien Strandlyst om igen at holde sankthansaften sammen. Så det 

bliver igen i sommerhusområdet bare på en ny måde. 

Vi har holdt 12 rådsmøder i året der er gået. I november trådte Bent Fink Mikkelsen ud og ind kom suppleant 

Ulla Jensen. Vi deltager også i møder i det fælles landdistriktsråd. 

Vi vil gerne rette en stor tak til vore sponsorer for jeres store støtte. En stor tak også til True North 

Efterskolen fordi vi kan holde vore møder her. I er altid parate til at hjælpe, det betyder meget for os. At vi 

også har fået mulighed for at bruge hallen til motion er fantastisk, tusind tak. Vi vil også gerne rette en stor 

tak til alle jer borgere som bakker op om vore aktiviteter, så er det værd at arbejde med.  
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