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Valg afdirigent
Formandens beretning
Regnskab/budget/kontingentfastsættelse

Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Hundahl (modtager genvalg)
Ingrid Matthiesen (modtager genvalg)
Anette Nielsen ( ikke på valg)
Per Lydiksen Laursen( ikke på valg) 5 .A

Claus Bisgård (modtager genvalg) Clo45 ÆJEFC
Valg af suppleanter

Inge Tirsva
Nea [UV LE SAM f

Valg af revisor
OveT Jensen, Erik Jørgensen ”

Valg af revisor suppleanter



Gr

Torsten Nielsen.
Carl Tirsvad vv

6) Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hændesenest den 2 juni 2012
På bestyrelsens vegne
Bjarne Hundahl
Formand

Af
hensyntil traktement ønskes tilmelding senest den 2 juni 2012
Benyt venligst nedenstående kupon,der skal afleveres til formanden på adressen Hybenrosevej1,
Stenodden.
Antal personer

Navn

Adresse

http://www.sol.dk/debat - din mening tæller!



Formandsberetning for året 2011.

Et positivt år er gået og et nyt er startet, og lad os begynde medat berette om de
gode ting.
Vi har lige fået broen på plads, og jeg har ikke oplevet en så stor tilslutning som
denne gang, med mange nye menneskervi ikke har set tidligere, så stor taktil alle.

Affaldspladsen bruges af mange af os, men desværre også af nogle der ikke hører til
på sommerlandet.

Aflæsningen på pladsen er heller ikke i orden, er dui tvivl så spørg inden du læsser af
således at vendepladsen foran det store rørerfrit.
Det gamle skilt ved indkørslen til Sommerlandet vil blive skiftet i løbet af sommeren,
der er indhentet pris ved tømrer Jensen på Stenoddevej.

Hjertestarteren er bestilt og der er truffet aftale med grundejer om opsætning og

adgang til strøm som der afregnes for efter nærmere aftale. Etableringen foretages
af Lasses EL. til en yderst fornuftig pris.

Ovennævnte starter skulle i påkomne tilfælde redde liv, det bruger vi foreningens
penge på, en ting der er gratis er en opfordring til ALLE, sæt nu farten ned på
Sommerlandsalleen .

Sidste år indkøbte vi ramper til ophaling af både, 10 stk. der er 7 tilbage, jeg håber
at der er nogle der har "glemt" at levere dem tilbage efter brug.

Salget af sommerhuse er tilsyneladende gået i stå også her, lad os håbe der snart
kommergangi salget igen.

En stor tak til vores flagpasser, det er altid hyggeligt at se Dannebrog nårvi kører
ind på sommerlandet.

Stranden er blevet renset flere gange i det forløbne år, og vi fortsætter med at
rense for tang m. m. også i år, således at stranden bliver så pæn som mulig.

På det sidste har der været enkelte episoder med hensyn til hærværk, dette er
kedeligt men vær opmærksom på dette, og om muligt få det stoppet.



Efterhånden er der en del grundejere der bor fast på sommerlandet, også en taktil
dem for hjælp med flere ting til fælles gavn for os alle.

Taktil alle der hjælper ved sommerfest , bro ud/op uden jeres hjælp havdevi ikke så

rart et sted som det er tilfældet.

Til slut velkommen til nye grundejere, og god SOMMER til alle.

Bjarne Hundahl,

Formand.

+!


