
Grundejerforeningen.
Stenodden Sommerland.

Indkaldelse til generalforsamling 2003.

Lørdag den 21. juni 2003 kl. 1400
i teltet på forlandet ved stranden.

Dagsorden:

I. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab/budget/kontingentfastsættelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Rasmussen. (Modtager genvalg. )

Jørgen Madsen. (Modtager ikke genvalg. )
Valg af suppleanter:
Inge Tirsvad. (Modtager genvalg.)
Inge Nielsen. (Modtager genvalg. )
Valg af revisor:
Erik Jørgensen og Ove T. Jensen.(Begge modtager genvalg. )

Valg af revisorsuppleanter:
Erling Trangbæk og Cari Tirsvad, (Begge modtager genvalg.)

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formandeni hænde senest fredag den 13.
juni 2003.

Med venlig hilsen
jag, førGl (fan14

rgén Madsen
Sekretær

Afhensyn til traktement ønskes tilmelding senest 13. juni 2003.
Benyt venligst nedenstående kupon, der afleveres til formanden på adressen HybenrosevejI,Stenodden.

Antal personer:|Navn:
Adresse:
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Formandsberetning for året 2002,

År 2002 blev for bestyrelsen et "opsamlingsår ” medhensyn tilde forskellige ling, der var
sat igang forrige årpå fællesarealet og stamvejen,

For at lage det sidste først, må vi konstatere at vejfirmaet endnu ikke har repareret de

fing de er hlevet hedt om, men den Sag arbejdes der stadig med.
Borde og bænke har også fået en” kærlig omgang "med:maling m.m, ligeledes er der

lagt fihertex og træflis under for at holde"græsog lignende nede, der er købt nye affaldsstativer
der skulle kunne blive stående på de respektive pladser, og tømning vilblive foranlediget af
bestyrelsen,

Detgrønne område er der ofret mange resurserpå, også fra enkelte af grundejerne, detervii
bestyrelsen taknemmelige for, det er altid,positiv når man kommer og låner en buskrydder
eller"giver en håndmed, det være sig med,pladsen vor hådene ligger eller på detgrønne område
ved redskabsskuret,så endnu engang lak for hjælpen,

|

Medhensyn tilet omtalt stiforløb rundt i Svendborg kommune, Cen såkaldt frampesti )
har vi ikke for nuværende hørt andet endhvadder har stået i dagspressen.
Vandforsyningen er der heller ikke noget nyt , men intet nyt er velat betragte som
odt nyt. BIGSSG 75 93
Et lille hjertesuk viljeg dog ikke undlade, og det"gælder fællesarealet, der NU fremstår sådan at vi
kan være det hekendt, Så derfor kære"grundejer og brugere, hvis der ligger sorte sækk €, papir og
lignende Så brug nogle få sekunder på at få detfjernet, så der fortsat kan være pænt og ryddeligt
overaltpå området.

Græsslåning og løse hunde er problemer der er meget svære at løse, men tid.og steder åbenbart en
by i et stort landder ligger østpå Ki

Tilslut viljeg takke bestyrelsen for et"godt samarbejde i det forløbne år, samt ønske alle engod
sommer på Sfenodden.

MM
Hundahl.

formand


