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

"Bjarne Hundahl (ikke på valg)
vIngrid Matthiesen (ikke på valg)
"Flemming Nielsen ( modtager ikke genvalg)
v Søren Skøtt. ( modtager genvalg)
Y Find Thomsen (ikkepåvalg )

Am red

Valg af suppleanter
” Tove Ullegård
” Inge Tirsvad

Valg af revisor
v Ove T Jensen, Erik Jørgensen (modtager genvalg)

Valg af revisor suppleanter
Torsten Nielsen.(modtager genvalg)
Carl Tirsvad ( modtager genvalg)

6) Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 3. juni 2007.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Hundahl
Formand

Af hensyntil traktement ønskes tilmelding senest den 3. juni 2007.
Benyt venligst nedenstående kupon,der skal afleveres til formanden på adressen Hybenrosevej 1,
Stenodden.
Antal personer

Navn

Adresse



Formandsberetning for året 2006.

Et spændende år er gået på sommerlandet, dette vil jeg give et lille tilbageblik på.

Svendborg kommune havde foreslået udkørsel, til Sommerlands alleen for det ene af
de nye sommerhuse, hvilket foreningen opponerede imod, da derikke tidligere var
givet tilladelse til en sådan udkørsel, men efter kommunens forslag måtte vi erkende,
at det rent sikkerhedsmæssigt var det, det rigtige i dette tilfælde.

Den nye grenplads på Stenoddevej er efter bestyrelsens mening kommet godt fra
start, og det er glædeligt at grundejerne bruger pladsen på den måde det var
tiltænkt.

Udsætningen af broen blev som sædvanlig en rigtig hyggelig formiddag, og som en
deltager sagde, snyder dem der ikke deltager, men egentlig godt kunne, sig selv for
en rigtig hyggelig dag, men med femogtyvetil tredive deltagere, er det meget
tilfredsstillende.
Som sidste år må der otte dage før Sct. Hans lægges grene ned på pladsentil bålet,
men husk det er KUN GRENE.

Et tilbagevendende problem er adresseændringerne, når der er handlet ejendomme,
men det er åbenbart sværere end som så at huske dette, desværre til stor irritation
for kassereren, rent arbejdsmæssigt, men også økonomisk er det uheldigt.
Flemming Nielsen har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet, en stor taktil
Flemming for udført arbejde, håber vi må gøre brug af din viden og indsigt i andre
sammenhænge.
Bestyrelsen overvejer i øjeblikket et forslag til vedtægtsændring gående ud på at
forbyde al afbrænding på området, mere herom senere.

En stor tak skal der også lyde til vores flagpassere, det er dejligt at dette fungerer,
og at det bliver påskønnet af mange af de gæster der besøger området, hersker der
ingen tvivl om.

|Renovationen er åbenbart ikke foregået helt efter reglerne, men vi prøver at få løst
evt. misforståelser således der stadig kan være pænt på sommerlandet.

Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejdei året der er gået,
velkommentil nye grundejere, samt en rigtig god sommertil alle.

Bjarne Hundahl,
formand.


