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Sønderballe Tidende 

september 2014 

 

Hej alle sammen! 

Den 23.8.14 har en engageret gruppe bestående af: Niels, Georg, Bjørn, Erik S., 

Connie og Knud, Jutta og Børge mødt hinanden ude hos Connie og Knud. 

Bestyrelsen havde inviteret til at arbejde med 3 Work-shopgrupper og interessen 

hos de fremmødte var at få etableret en hjertestarter beliggende midt i Sønderballe. 

Derfor gik gruppen i gang med at diskutere, hvordan sagen skulle gribes an. 

Men for at gøre en lidt længere sag kort får i konklusionen på mødet og hvor langt vi 

er nået: 

 

 Der blev sendt en ansøgning til Trygfonden om at få en hjertestarter(deadline 

er den 1.9.14 for i år og så går der op til 3 måneder før vi får besked) 

 Vi ønsker en hjertestarter placeret omkring Gåsevig 1 ved rundkørslen så man 

hurtigt kan køre i flere retninger derfra, hvis der er behov for dette 

 Vi ønsker et abonnement, så der er andre der servicerer apparatet og at det 

er et langsigtet projekt – så alle penge fra Syd-energi er øremærket til dette  

 Desuden ønsker vi, at så mange som muligt får kursus i førstehjælp til brug af 

hjertestarter inklusive hjerte-lunge redning 

 Når pengene er brugt op, kan der blive tale om en mindre betaling pr.år, så 

Sønderballe fortsat har en hjertestarter 
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Indtil vi ved om vi får støtte til en hjertestarter skal tiden bruges på at få 

førstehjælpskursus. Der er flere af gruppens medlemmer der vil undersøge, hvad det 

koster at få et kursus og vi har allerede nu aftalt næste møde til: 

Torsdag den 2.10.2014 kl.19 hos Jutta og Børge 

 

Efter mødet gik en del af de fremmødte en tur på poststien, da en del af de 

fremmødte ikke kendte ruten. Bagefter blev der grillet pølser og de blev spist 

sammen med kartoffelsalat  

   vi fik sponsoreret øl og sodavand af 

      firmaet Knud Iwers  – mange tak 
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 Der er kommet et forslag om at placere stenen fra trekanten ved Kim på 

rundkørslen ved gåsevig i stedet for at reetablere et bed ved Kim. I må gerne 

komme med kommentarer hertil! 

 

Den nye bestyrelse for Sønderballe Ejerlavs beboerforening har konstitueret sig og 

består af: 

 Formand: Connie Iwers 

 Kasserer: Carsten Schmidt 

 Sekretær: Jutta Henning 

 Suppleant: Karl Erik Olesen 

 

Og som tidligere udmeldt er Sønderballe festen aflyst næste hyggelige komsammen 

bliver ”Æ Kalvø march” 

Mvh. Jutta på bestyrelsens vegne 


