
Referat generalforsamling Stenodden grundejerforening den II Juni
2005.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Torsten Nielsen.

Stemmetællere. Bent Marker Bakkestjernevej 1, Jette Kristensen Røllikevænget 1B

Formandens beretning.
Nævnte blandt andet at man havde fået tilbudt nogle legeredskaber, men disse vari for dårlig stand.
Foreningenhar fået nogle fliser foræret, der vil blive forsøgt lagt udtil et slæbested i den nordlige
ende af området. Der blev spurgt om lovlighedenafdette tiltag, og det vil blive undersøgt.
Jette Kristensen spurgte om den nye udstykning, spørgsmålet blir behandlet under punkt 4.

Find Jensen Storkenæbvej foreslog at al afbrænding skulle være forbudt.
Jørgen Andersen, afbrændingaf affald er ikke ulovligt ifølge Svendborg kommune. Dette blev

imødegået med svarskrivelse fra politiet hvoraf det fremgik at på grund af afstand til huse m.m, samt

røggener er det umuligt at brænde afpå lovlig vis.
Formandens beretning vedtaget med 1 stemme imod,( Arne Egelund Gyvelvænget.)

Regnskab. Gennemgået i detaljer, med udgifter.
Brombærvej 9, kan post sendes med Email,
Svar, Nej vi har ingen mail adresse.
Hansen Mirabellevej, indsigelse mod at lægge sand på da det forsvinder.
Formanden. Det har været en stor succes, som er værdsat af mange grundejere, og detvil blive
gentageti år.

Regnskab er godkendt.

Budget.
Jørgen Andersen, indsigelse mod pris på generalforsamling, det var billigere på Bregningekro.
Arne Egelund, ja for der kom ikke mange. Poul Thygesen, Det er vedtaget tidligere at hoide det her

på stranden. Jette Kristensen, repræsentation, hvorfor er det steget med 50%
Svar. Vi har forhøjet budget, men ingen forventninger om en stigning på 50%
Hanne Nielsen, reparation af veje, er kloakker inkluderet i vedligeholdelse. Svar. Ja.
Helen Nauerby indsigelse mod afholdelse af generalforsamling, hvad koster den levende musik,
Formanden, 2500 for musik, alle er velkomne.
Birgit Pedersen, Vi laver selv kaffen ,

3 damer bager, om aftenen betales indgang,vi sælger lotteri,
samler gratis gevinster, sælger kaffe og kage, betaler musikken og resten af pengene får bestyrelsen,
til hjælp til teltet.

Kontingentets fastsættelse. Forslag er at vi fortsætter med 700 kr. Der skal være råd til løbende

vedligeholdelser.
Kontingent på 700 kr. enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag. Læsesaf dirigenten.
Indsigelser til skov og naturstyrelsen vedr. ny udstykning af sommerhusgrunde.



Helen Nauerby, vi var ikke medsidste år, ikke medi sidste referat, hvor skal den være og hvorstor
blir den.
Formanden, Det er næsten alle bekendt hvor og hvorstor den evt. bliver.

Bestyrelsen har besluttet ikke at gøre indsigelse før alle detaljer foreligger, skal først godkendesi
skov og naturstyrelsen, herefter skal det i lokalplan forslag, med 8 ugers indsigelses frist, formanden
for teknisk udvalg har udtalt at der ikke er nogetvi kan tage stilling til, før lokal planen foreligger.
Hans Nielsen, Jorden er vurderet til 1,6 mill. kr. Jeppe Ottesen er ikke blevet kontaktet ang. et
evt. købfra Svendborg kommune.
Formanden understreger at intet er besluttet, det er bekræftet af teknisk forvaltning ved Svendborg
kommune.
Sander Jensen, hvordan skal de evt. få adgangtil stranden
Viggo Lauenberg, Vi har også protesteret, det er synd for landskabet, og det lever ikke op til de

regler fra skov og naturstyrelsen, der skal være en sti på udvendig side af skel, langs med mosen. Det

nuværende områdeer skjult godt i landskabet, det vil ikke være tilfældet hvis udstykningen bliver
større. Hvis det blir godkendt af skovog naturstyrelsen, skal der udsendes en lokalplan, med
indsigelsesfrist på 8 uger. Konklusionen må være at vi må afvente en evt. lokalplan fra Svendborg
kommune.

En grundejer på Stenoddevej har søgt om udstykning af 2 grunde ved indkørslen til Sommerlandet.

Indsigelser vedr. grenplads/haveaffald på forstranden.

Jørgen Vienberg, hængelås ønskes, det er ikke et krav i henhold til kommunen
Formanden,. Nedskæring af hegn, det er korrekt at alle skal holde deres hegn nede. Der brændes
ikke affald mere, men det køres væk. Der har været mange gener ved afbrænding, vinden skifter, og
det kan brændei flere dage/uger.
Vi har nu tilladelse til at benytte beton vej( kun vognmanden) til bortkørsel af affald, Arne Egelund
har talt med Svendborg kommune Aksel Kirkeby, og menerat vi alle kan benytte vejen frit.

Bestyrelsen fremskaffer dokumentation fra Svendborg kommune og senderdettil Arne.

Anne Marie Lyder, vi er ikke interesseret i trafik på denne vej.
Jette Kristensen, Pap og papir container, blev flyttet af miljø hensyn.
Jens Erik Jensen. Jeg har sendtet forslag ind om genåbning af pladsen på forstranden. (bred
tilslutning til dette)
Hansen Mirabillevej7. Vi kan konstatere at vi har behov for at få vort affald kørt væk, jeg har
følgende forslag, holder lukketfra 1 juli til 1 september, åben fra 1 september til midt i november,
lukkettil midt i marts. Bred tilslutningtil dette.
Ingrid Jensen, hvis folk ville læsse af på en ordentlig måde, var problemet ikke så stort.
Brombærvej 9, jeg mener ikke det er et problem at køre affald væk, men man kunne måske have
affalds containere bag et hegn.
Ingrid Jensen, det synes jeg er en dårlig ide, alt er blevet smidt på pladsen, hvis vi har containere vil

det jo bare blive smidt rundt om den.
Torben Madsen Humlevænget, containere vil ikke fungere, det bør køres direkte til Svendborg, de

fleste læsser alligevel affald på trailere.
Poul Iversen, forslag om at købe en grundtil affald ved indgang til Stenodden.
Anne Marie Lyder, vi ønsker ikke at der ligger en stor dynge foran vort hus, forslag om flismaskine
med mellemrumeret godt forslag.



Lauenberg,vi bør lukke foralt affald på forstranden.
Jette Kristensen, jeg har forståelse for at folk ikke ønsker at se på disse dynger, erfaring fra tidligere
område, en gang om året kom der containere.
Jens Nørregård, jeg har forståelse for de mennesker der er generet, man bør begrænse det til korte
perioder afåret.
Jørn Kjær Knudsen, afstemning eller ikke afstemning, jeg mener ikkeat der skal være afstemning,
bestyrelsen skal tage en beslutning.
Torben Madsen, jeg kræver en afstemning i henhold til vedtægterne.

Forslag fra bestyrelsen.

1. Den sydlige plads er åben for grenaffald og græs i perioden: 15.09 til 15.11 - 15.03 til 15.04
uden for disse perioder er pladsen totalt lukket (også for græs)

2. Total lukning af pladsen.

Forslag nr. 1 Stemmer 34
Forslag nr. 2 Stemmer 25
Blank 1 stemme
Forslag nr. 1 er hermed vedtaget.

I det omfang bestyrelsen føler der er behovforet skriftligt svar, vil det blive givet, ellers vil det blive
behandlet på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen.

Flemming Nielsen, modtager genvalg, godkendt.
Carsten Rasmussen, modtager ikke genvalg.

Forster til bestyrelsen.

Medlem Søren Skøtt, foreslået af bestyrelsen, forslag fra salen: Arne Egelund og HansNielsen.

Søren Skøtt blev valgt.

Valg af suppleanter.

Inge Tirsvad, modtager genvalg, godkendt.
Inge Nielsen, modtager genvalg, godkendt.

Valg af revisorer.

Erik Jørgensen, modtager genvalg, godkendt.
Ove Jensen, modtager genvalg, godkendt.



Valg af revisor suppleanter

Torsten Nielsen , modtager genvalg, godkendt.»> 5
Carl Tirsvad, modtager genvalg, godkendt.3 &

Eventuelt.

Birgit Marker Bakkestjernevej. Hvad er status ang. venstre sving på A9

Formanden, jeg har talt med Svendborg kommune, og vi skulle få et svar.

Jørn Kjær Knudsen, vi bør takke bestyrelsen for deres indsats.

Afsluttende af formanden, til Hans og Arnevil jeg sige at I skal fortsætte jeres arbeide for området.

Takkede herefter Carsten Rasmussenfor tiden i bestyrelsen, samt dirigenten Torsten Nielsen for

ledelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelse:

Formand: Bjarne Hundahl, Hybenrosevej 1 Telf. 65331614

Kasserer: Ingrid Matthiesen, Svingelvænget 14 Telf. 65372250

Næstformand: Søren Skøtt, Humlevænget 12 Telf. 65981548

Best. Medlem: Finn Thomsen Svingelvænget 5 Telf. 20330728

Best. Medlem: Flemming Nielsen Slåenvænget 4 Telf. 62661213
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Næste års generalforsamling: 10 Juni 2006 kl. 14.00.

Broen tages op første lørdag i Oktober kl. 9.30


