
Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland
Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 12. juni 2004 kl. 14.00 i teltet på ”flagpladsen”.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab/budget/kontingentfastsættelse
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Hundahl (modtager genvalg)
Ingrid Matthiesen (modtager genvalg)

Valg af suppleanter
Inge Nielsen Inge Tirsvad

Valg af revisor
OveTJensen Erik Jørgensen

Valg af revisor suppleanter

Carl Tirsvad — Der skal vælges en ny

6) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formandeni hænde senest den 5. juni 2004.På bestyrelsens vegne

Carsten Rasmussen
Næstformand

Af hensyntil traktement ønskes tilmelding senest den 5. juni 2004.
Benyt venligst nedenstående kupon, der skal afleveres til formanden på adressen Hybenrosevej 1,Stenodden.

Antal personer

Navn

Adresse



Formandsberetning for året 2004.

Så gik år 2004 på Stenodden, og ret beset er der vel gode, men også knap så
gode ting at berette om.
Lad os tage de gode ting først, og det må blive forsøget med sandet påstranden, samtidig med en ” bedre pasning” af græsset, til stor glæde for
mange familier med små børn, dette vil blive gentaget i året 2005.
I den kedelige ende må vi konstatere at affaldsproblemet ikke blev løsttilfredsstillende, for at sige det mildt.
Det største problem var åbenbart tilkørselsforholdene til pladsen, men da dehøjere magter havde besluttet, at det ikke skulle være ret meget frostvejr førnytår , var det ikke muligt for vognmanden at komme nedefter de utroligestore mængder affald , der var ” lagt ” der nede. Desværre er der nogle derikke kan finde ud af, hvordan man bør agere med hensyntil ovennævnte, ogmed det resultat, at vi lukkede pladsen midlertidigt.Dette har afstedkommetat nogle grundejere brænder affald af i haverne 7dette er ulovligt ifølge bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger og frabestyrelsens side vil vi skride ind over for dette, hvis vi bliver orienteret omdisse ting.
Bro udsætningen er overstået, og det var glædeligt at så mange nyedeltog i år
og efter den snak der var hele formiddagen tror jeg alle havde en god dag.Med hensyntil Svendborg kommunes udstykningsplaner, er vi inviteret til
mødei begyndelsen af juni, og jeg håber at kunne orientere nærmere på
generalforsamlingen om dette for mange så følsomme emne.Der er mange ændringer, dels om nye ejere, men også nye adresser på
privatadresserne, dette vil vi gerne bede om bliver meddelt kassereren, såhendes store ulønnede arbejde ikke bliver sværere end højst nødvendigt.Foreningen har fået en del fliser foræret, og devil blive lagt i den nordligeende af det grønne område, således at bådejerne lettere kan få deres både ud
og på land. Vi har ligeledes fået nogle legeredskaber foræret og devil blive
forsøgt opstillet på stranden, efter de forskrifter der er på området, både
forsikrings- som sikkerhedsmæssigt.
En stor tak til de mennesker hjælper til med flaghejsning samt alt andetforefaldende arbejde, uden jeres hjælp ville det blive næste umuligt atopretholde den standard, der på trods afalle problemer er på Stenodden.Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, i året der gået,
sam ng,

alle en god sommer på sommerlandet.

— Bjarne Hundahl,
Formand.


