
Generalforsamling 12 juni 2010 Stenodden Sommmerland

Bestyrelsen foreslår Per Laursen som dirigent, vedtaget.

Formandens beretning

Engelsødvej 5 Petanquebane? God ide, hvem skal passe den. Vi ta'r en snak i bestyrelsen.

Erik Askholm Brombærvej. Hans båd bliver brugt som springbræt når kaitsurferne er der.

De skal opholde sig på venstre side af pladsen, alle er i deres rettil at gøre dem

opmærksomme pådet, ellers må der henvises til bestyrelsen, så skal vi nok ta'en snak med

dem. Beretningen vedtaget.

Regnskabet fremlægges af Ingrid Matthiesen

Hanne Nielsen Røllikevænget. Hvor mange gange tømmes pladsen? Efter behov! Bestyrelsen

henstiller til at alle kører langt tilbage med affaldet.

Beering Jensen Brombærvej 12 er lidt fortørnet over at der er så store udgifter til
haveaffaldskørslen.

Regnskabet godkendt.

1200. kr i kontingent vedtaget.

Tommy Svingelvænget 12 synes at beløbet er ok, vil gerne betale mere da der skal være en

økonomisk sikring hvis der skal blive problemer f.eks. med kloakkerne.

BUDGET

Der vil komme sand på stranden i juli måned, og broen er renoveret.

Pladsen til haveaffald er renoveret for 20.000,00 og vi har fået en 10 årig kontrakt med Arne.

Ellers ingen bemærkninger.

Indkomne forslag:

Jensen Svingelvænget 11. Bom ved affaldsplads

Frede . Hvorfor skal vi ikke kunne bruge pladsen i hverdagen.

Beering Jensen synes også det er et dårligt forslag, og beder også om at man rydder op efter

sig.

Bestyrelsen synes heller ikke det er en god ide.

Forslaget er forkastet.



Torsten Nielsen Brombærvej 2 . Gadelys evt. med sponsoraftale.

Godt forslag. Claus kommenterer fra bestyrelsen, at vi ikke kan stemme for forslaget.

Torben Madsen kommenterer at det er dyrt at have tændt.

Torsten kommer med nærmere oplysning til næste generalforsamling.

Askholm Brombærvej 9. Plader til optagning af både. Bestyrelsen synes det er et godt

forslag og vil støtte med 7000. kr. Askholm er tovholder.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

BjarneHundahl (modtager genvalg) genvalgt

Ingrid Mathiesen (modtager genvalg) genvalgt

Claus Bisgaard (modtager genvalg) genvalgt

Valg af suppleanter:

Tove Ullegaard genvalgt

Inge Tirsvad genvalgt.

Valg af revisorer:

Ove Jensen genvalgt

Erik Jørgensen genvalgt

Valg af revisorsuppleanter:

Torsten Nielsen genvalgt

Carl Tirsvad genvalgt



Eventuelt:

Hanne Nielsen Hjertestarter. Claus søgte Tryg-fonden men fik afslag. Man kan ikke søge

igen. Den koster 10.000 — 12.000 kr måske kan der søges andre steder.

26 juli kl.9.00 afholdes der arbejdsdag, måske kunne vi hjælpe med plader til bådoptagning,

hvis det kan vente så længe.

Bering Jensen fremlagde et avisudklip med hækklipning fra Svendborg kommune,

bestyrelsen undersøger om det også er gældende for os.

Tommy henviser til hegnsloven.

Grethe Spejlsgaard Kan hegnet beskæres ved forstranden?

Hvis man klipper sin hække ca 1 uge før Sct. Hans må det gerne komme med på bålet.

Flemming Outzen Berberisvænget Er meget træt af løse hunde og husk at samle

efterladenskaberne op. Bestyrelsen hænger skilte op!!

Bering Jensen savner et kort over området. Der blev foreslået at gå på Grundkort fyn.

Tommy beder alle om at overholde græsslånings tiderne, der vil udarbejdet en mere præcis

skrivelse der sendes ud med referatet.

Birthe Engelsødvej forslår det kan være søndag eftermiddag i.s.f. lørdag. Konklusion erat
det bliver som det plejer.

Derefter nævnte Bjarne alle sponsorerne til aftenens lotteri og takkede for opbakningen.

Bjarne rundende af og takkede Per for hjælpen. Takkede forsamlingen for god ro og orden og

ønskede alle en GOD SOMMER!

Derefter var bestyrelsen vært med en sodavand eller øl.

Bestyrelsen konstituerede sig og ser sådan ud:

Formand Bjarne Hundahl Hybenrosevej 1 65 33 16 14/ 20 45 51 02



Næstformand Søren Skøtt  Humlevænget 12 65 98 15 48/ 40 68 16 23

Kasser Ingrid Matthiesen Svingelvænget 14 65 37 22 50 / 20 44 47 75

Sekretær Annette Nielsen  Slåenvænget 4 20 23 35 15

Medlem Claus Bisgaard Blåkokkevej 6 24 47 72 24

MAILADRESSE stenoddenØsol.dk

| den forbindelse vil vi endnu engang opfodre alle til at aflevere en mail-adresse , da det

bliver meget dyrere at sende post.

Bestyrelsen af aftalt med Arne der ejer affaldspladsen at:

pladsen er lukket i juli og august måned

Næste års generalforsamlingen 18 juni 2011

Det sene tidspunkt skyldes, at det er pinselørdag 2 lørdag i juni.

Broen tages op 9 oktober. Kl. 9.30

Referent: Annette Nielsen


