
Referat generalforsamling Stenodden grundejerforening den 10. juni 2006.

Valg afdirigent.
Bestyrelsen foreslår Torsten Nielsen

Stemmetællere.
Ove Jensen og Erik Jørgensen

Inden generalforsamlingen starter har Torsten ordet, hvor han glæder sig over hvor godt han og
familien har det herovre, han synes ligesom alle vi andre at her er dejligt at være

Formandens beretning.
Den skriftlige beretning suppleres med følgende: Det nye sommerhus derer vedat blive opført på
Stenoddevej vil, efter snak med Svendborg. Kommuneog landmåler fra Svendborg., få udkørsel til
Sommerlandsaleen, dette gøres p.g.a. at tilkørselsvejen er bedre her. Begge huseder bliver opført
skal være medlemmer af grundejerforeningen.
Bestyrelsen har kontaktet Svendborg. Politi vedr. venstresvingsbane på Svendborgsundbroen, amtet
vil ikke bruge penge nu, men afventer de nye regler der kommeri regionen.
Stier og veje er gennemgået. Alle bedes se efter deres græsrabatter ud til vejen/asfalten. Bestyrelsen
vil fælde de to birketræer ved pladsen og opfordrer samtidigt alle grundejere til at fælde eller
beskære store/høje træer.
Vi har fået foræret 2 bord/bænke sæt af Anne Gretheog Ib.
Foreningener pålagt at nedlægge pladsen til grønt affald på det grønne områdepr. 1/1 2007. Der
arbejdes medatfinde et nyt sted. Bjarne vil fortælle mere herom under indkomne forslag.
Ib Røllikevænget: Er fældningenaf birketræer et signal til at andre også fælder høje træer.
Bjarne kunne kun bekræfte dette.
Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskab.
Ingrid gennemgik regnskabeti detaljer og alt blev godkendt.
Budgettet for 2007 blev fremlagt og godkendt.
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter medkr. 700,- i kontingent Dette blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag.
Læsesaf dirigenten.
Brev 1: Anne Marie Lyder Lukningaf grøn affaldsplads.
Brev 2: Jørgen Vienberg Lukning afgrøn affaldsplads.

Bestyrelsen er enige om åbenhedi foreningen derfor bliver disse breve offentliggjort. Derer blevet
lavet løbende forbedringer, og vi kunne have været her alle ved den begrænsede tid og mængde
affald. Brevenes indhold blev diskuteret og Bjarne og Anne Marie Lydervar tydeligvis ikke enige,
men som tidligere nævnt er lukningen af pladsenen realitet og skal være klargjort inden udgangen
af indeværende år.
Bjarne pointerer at der ikke må brændes på grundene.
Preben menerat dette er lovligt, men deter det ikke!
Ingrid Jensen Svingelvænget mener ikke at der førhen var et problemer ved afbrænding af affald på
affaldspladsen, derudover takker hun bestyrelsen for dens åbenhed.



Peter Stenner Mirabellevej 11. Vi har haft huset 1 år og været her meget. Vi har været glade for at

kunne kommeaf med vores affald, og har konstateret at der ikke er mange i området de måneder

hvor pladsen har været åben, vi var ikke bekendt medatdette var ulovligt.
Annelise Blåklokkevej 4. Det er ærgerligt med denne brevveksling. Vi skal passe påat alle ikke

bliver små politimænd.

Brev 3 Torben Madsen, Torben Bønke m. fl.: Levende hegn/ raftehegn.

Ifølge lokalplan skal grundene beplantes med levende hegn og ikke raftehegn. Man menerat Lyders
grund minder om fort Knox. Bestyrelsen vil tale med Svendborg kommunes jurister, så alt kan blive

opklaret til alles bedste.
Lyder Davi lavede hegnet kontaktede vi bestyrelsen og hegnet blev godkendt.

Ingrid Foreslår der plantes hybenroser foran gamle hegn.
Bjarne kunne meddele at der arbejdes medat leje et stykke jord på Stenoddevej 16,for kr. 1500,-

om året. Bestyrelsen sørger for at affaldet bliver kørt væk.
Lis Borup Svingelvænget Kedaf at pladsen på det grønne område nedlægges. De er ikke indehaver

af en trailer så de går med trillebør. Der er langt til Svendborg.
Torben Madsen Humlevænget kunne fortælle at der er cirka lige langt til Stenoddevej som til det

grønne område.
Bestyrelsen arbejder videre med denne gode ide.
Dervil blive lagt sand ud inden d 1/7/06 af entreprenøren.
Reglementet skal ændres / justeres når pladsen lukkes.
Dirigenten spurgte om der var nogle der ville se de indkomme forslag, hvilket ikke var tilfældet,
mende vil blive medsendt som bilagtil referatet

Valg til bestyrelsen
Bjarne Hundahl (modtager genvalg) godkendt.
Ingrid Matthiesen (modtager genvalg) godkendt.
Finn Thomsen (modtager genvalg) godkendt.

Valg af suppleanter.
Inge Tirsvad (modtager genvalg) godkendt.
Tove Ullegaard Engelsødvej foreslået og godkendt.

Valg af revisor.
Erik Jørgensen (modtager genvalg) godkendt.
Ove Jensen (modtager genvalg) godkendt.
Valg af revisorsuppleant.
Torsten Nielsen (modtager genvalg) godkendt
Carls Tirsvad (modtager genvalg) godkendt.

Eventuelt.
Flemming Berberisvænget 20 Henstiller til at hunde holdes i snor, beder om at efterladenskaber

samles op. Nævner også hunden fra hotellet, der jævnligt løber rundt i området.

Bjarne glemte at takke for den store opbakning ved broopsætning og bronedtagning. Derudover

takkede han også Svend og Karen for deres pasningafflaget.

Naurby henstiller til at vi alle overholder tidsbegrænsningen ved græsslåning.



Jørgen Kjær Knudsen takkede bestyrelsen for dens indsats i året der gik.

Bjarne runderaf, takker Torsten for hjælpen. Takker forsamlingen for at de kunne komme, og
ønsker alle en GOD SOMMER.

Derefter var bestyrelsen vært ved en sodavandellerøl.

Bestyrelse:
Formand: Bjarne Hundahl Hybenrosevej I Tlf. 65 33 16 14

Kasserer: Ingrid Matthiesen Svingelvænget 14 T1£.-65 3722 50

Næstformand: Søren Skøtt Humlevænget 12 Tlf. 65 98 15 48

Best. medlem Finn Thomsen Svingelvænget 5 Tlf. 20 33 07 28

Bedst. medlem: Flemming Nielsen Slåenvænget 4 Tlf. 62 66 12 13

Næste års generalforsamling den 9juni 2007 kl.14.00.

Broen tages op lørdag den 7. oktoberkl. 9.30.

Referent
Annette Nielsen
Slåenvænget 4

Opfølgning efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen har aftalt med Arne Foged Stenoddevej 16 at han vil modtage vores have- park-affald
hele året undtaget de tre sommermåneder juli, august og september.
Huskdet er kun grene og græs fra haven, ikke brædder og andet byggeaffald der modtages.


