
Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland

Indkaldelse til Generalforsamling 2005.

Lørdag den 11. Juni, 2005 kl. 14,00.
I teltet på pladsen vedflagstangen.

Dagsorden:

1 Valg afdirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Regnskab / budget / kontingentfastsættelse.
4 Indkomneforslag
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Nielsen (modtagergenvalg)
Carsten Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Valg afsuppleanter:Inge Nielsen (modtagergenvalg)
Inge Tirsvad (modtagergenvalg)
Valg af revisorer:
ErikJørgensen (modtager genvalg )
Ove T.Jensen (modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleanter:
TorstenNielsen (modtagergenvalg)
CarlTirsvad (modtager genvalg)

6 Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet underpunkt 4, skalvære "formanden i hænde
Senest den 5.juni

På bestyrelsens vegne,
Bjarne Hundahl.

Afhensyn tiltraktement ønskes tilmelding senest den 5. Juni 2005.
Benyt venligst nedenstående kupon.

Kfip
Undertegnede der borpå Sommerlandet på adressen:
Ønskerat deltagemed personer Navn:
Kuponen afleveres ipostkassen, Hybenrosevej1 eller Fremd 14 5700 Svendborg.



Formandsberetning for året 2005.

Atter et år er gået, og en ny sæson står for døren på Stenoddens sommerland,
derfor et tilbageblik vedrørende 2005.
Som det sikkert er alle bekendt blev udstykningen af sommerhusgrunde ikketil noget,
på grund af diverse love og regler, som jeg ikke skal komme ind på her, men på

Stenoddevej, har ejeren af Thomsens gamle gård, fået tilladelse til at udstykke to

grunde, og i samarbejde med os fået kloakering m.m. på plads. Bortset fra
udkørselsforholdene, men vi forventer at dette bliver bragti ordentil alles
tilfredshed.
I løbet af året er der blevet klaget til Fyns Amt over grenpladsen, på stranden, hvad
vi i bestyrelsen ikke forstår meningen med, da den ordning vi har haft indtilnuer
blevet strammet meget op, således at det generer de berørte grundejere mindst

muligt. Dette har for nogle åbenbart ikke været tilstrækkeligt, derfor klagentil
Amtet. Grundentil bestyrelsens undren over dette tiltag, er at afbrændingspladsen
var etableret længe før nogle af de berørte personer kom til Stenodden, men

selvfølgelig, hvis loven skal overholdes er det ikke lovligt at udøve den praksis vi gør
nu, men vi tror på at der måske kan gives en dispensation, til gavn for alle de ældre

grundejere, der ikke harså let ved at få deres grenaffald kørt væk.
Bestyrelsen forstår ikke helt denne omsorg for området, da vi ikke ser så megettil
den del af grundejerne, når der skal laves et stykke arbejdei foreningens regi.
Hervil jeg gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til de mange,der kom og

hjalp med ved udsætningen af broen og optagningen, det var dejligt at se så mange

nye, ved disse arrangementer, hvor der bliver snakket meget, men så sandelig også

arbejdet, nogle formiddage mangeaf os ikke vil være foruden.
Ligeledesvil jeg gerne rette en taktil giverne af et bord der er blevet stillet op på

Se den sydlige del af området, ( efter anmodning fra en del grundejere).
Der har været eftersyn af veje, og beplantning ud mod stierne, ogderer
efterhånden en del der trænger til en kærlig hånd, både med hensyn til asfalt, men
ikke mindst med hensyn til beskæring af træer og buske,
Sluttelig vil jeg gerne takke alle der giver en hånd med på sommerlandet, det være
sig store som små ting, tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde i året der
er gået, samt ønske alle en god sommerher på Stenodden.

HUSKI! Der må afleveres affald til bålet den 23. juni ca. 14 dage før.
gf

AVal1 Bjarne Hundahl,
Formand.


