
Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland
Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 14. juni 2008 kl. 14.00 i teltet på ”flagpladsen”.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandensberetning
3) Regnskab/budget/kontingentfastsættelse—1400,
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Hundahl (modtager genvalg)
Ingrid Matthiesen (modtager genvalg)
Anette Nielsen ( ikke på valg)
Søren Skøtt. ( ikke på valg i

Find Thomsen (modtager ikke genvalg) Claus bis ordum hlåkioderej OG.
Valg af suppleanter
Tove Ullegård
Inge Tirsvad

Hoseee skmmetalded,
Ove T Jensen, Erik Jørgensen ER KG

i
Lod OfTo( WuGEesen

Valg af revisor suppleanter i
Torsten Nielsen. Er DOFCENDEN.
Carl Tirsvad

6) Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 6. juni 2008.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Hundahl
Formand
==
Afhensyntil traktement ønskes tilmelding senest den 6. juni 2008.
Benyt venligst nedenstående kupon, der skal afleveres til formanden på adressen Hybenrosevej 1,

Stenodden.
Antal personer

Navn

Adresse



Formandsberetning for året 2007.

Det forgangne år, blev et dyrt år for foreningen, og må vel betragtes som ikke
tilfredsstillende, når man ser resultatet.
Der er renoveret to veje, samt lappet på resten af vejnettet, med et godt men dyrt
resultat, affræsningen af rabatterne er absolut ikke efter vores forventninger, men
det prøvervi at få lavet så vi kan være det bekendt.
Renovationen er efterhånden på plads med hensyn til placering af stativer m, m,
således at det fungerer tilfredsstillende, hvilket grundejerne har en stor andel i.
Broen kom på plads, det var igen en fornøjelse at se så mange mennesker på stranden,
men vejret indbød også til denne aktivitet, men alligevel tusind taktil alle, der deltog
ikke mindst damerne der sørgede for det kulinariske, flot- flot.
Igeni år vil der være mulighed for at lægge grene ned på fællesarealet otte dage før
Sct, Hans,
Vores flagpassere har sat deres hus til salg, og derfor skal der gerne findes en

person til dette arbejde, men da vi menerdet eri alles interesse, at der bliver flaget
håber bestyrelsen på at det kan lade sig gøre, om ikke andet så ved fælles hjælp.
Kloaknettet har været diskuteret på generalforsamlingen i flere omgange men indtil
nu har vi været forskånet for de store udgifter, men med det stigende prisniveauvil
det være nødvendigt at sætte kontingentet op til et sted mellem et tusind og tolv
hundrede kroner.
Dette lyder voldsomt meni forhold til de priser sommerhusene er kommetop på
menervi stigningen kan forsvares.
Find Thomsen har valgt at udtræde af bestyrelsen, en stor tak herfra til Find for en
god og loyal indsats for foreningen gennem mangeår.
Atter igen i år vil vi gentage bortkørselen af grene i uge 42, og vil forsøge at holde
pladsen på Stenoddevej åben hele året. hvis det kan ladesig gøre.
Opslagstavlen trænger til udskiftning og i samme forbindelse vil vi forsøge at
dekorere den med sponsornavnepå alle dem der støtter os til generalforsamlingen
m.m. Ligeledes vil der være en dag alle er velkomne på stranden til at rengøre de
områdervi selv skal passe.
Til slut tak til alle der har ydet en indsats således at Sommerlandet stadig fremstår
som det dejlige område det er.

God sommertil alle,

Bjarne Hundahl.


