
Referat af generalforsamling Stenodden grundejerforening 13 juni 2009.

1: Bestyrelsen foreslår Per Laursen som dirigent, vedtaget
Stemmetællere Poul Otte Thygesen og Kurt Nielsen
Indkaldelse og dagsordenen blev godkendt, men Ingrid Matthiesen kan ikke være på valg iflg.
vores vedtægter så det blev slettet.
Generalforsamlingen bliver suspenderet da Bjarne byder ejeren af skoven omkring os , Alf
Olsen velkommen, til en snak om hvad der skal ske med ”vores skov”.
Alle får udleveret en kopi, jeg har stadigvæk nogle liggende hvis der er nogle der er
interesserede.
Skoven lige overfor Berberisvænget og Sommerlandsalleen, ca 5 hk, vil blive fældet da der her
står nogle over 100 gamle bøgetræer som trænger til at blive udskiftet. Dette vil ske i løbet af
de næste 10 år, og i den forbindelse vil de nyplantede træer blive indhegnet som beskyttelse
mod dyrene omkring os, der vil blive anlagt en ny sti som alle bedes benytte og følge

retningslinjerne.
Formandens skriftlige beretning blev gennemgået, og der var enkelte tilføjelser.
Alle hundeejere skal huske posen når de lufter hunden.
Alle bedes huske græsslåningsreglerne og det ville være rart, hvis reglementet kunne ligge i de

huse der udlejes, så vi ikke behøver at gøre opmærksom på reglerne.
Der var en del snak frem og tilbage vedr. kloaknettet nogle ville gerne have en pulje der skal
indbetales til og andre menteat vi ikke skulle tage sorgerne på forskud. Finn Jensen
Storkenæbsvej har haft andre problemer med sin kloak og har fået den undersøgt og alt er
helt fint. Konklusionen blev at vi afventer og ser.
Regnskabet blev godkendt. Vores egenkapital bygges langsomt op, og kontingentet fastholdes.
Budgettet blev også godkendt.
Indkomne forslag: Torben Madsen Humlevænget 2A og Klaus Petersen kom med et forslag
om at stå for græsslåningen, sådan så den blev delt op i hold. Vi i bestyrelsen mener ikke det

er en god ide, og synes det er mere sikkert at fortsætte som hidtil, men det er dejligt med
nogle forslag til fornyelse og forbedring.

. Valg til bestyrelsen:
Annette Nielsen(modtager genvalg) genvalgt.
Søren Skøtt(modtager genvalg) genvalgt.

Valg af suppleanter:
Tove Ullegaard genvalgt
Inge Tirsvad genvalgt

Valg af revisor:
Ove T. Jensen genvalgt
Erik Jørgensen genvalgt

Valg af revisorsuppleanter:
Torsten Nielsen genvalgt
Carl Tirsvad genvalgt



.…. Eventuelt. Næste års generalforsamling: 12 juni 2010
Laursen Svingelvænget 3 efterlyser en legeplads. Claus fra bestyrelsen arbejder med det, men
det er desværre meget dyrt.
Gyvelvænget 11 spørger om hvornår og hvor der må køres med benzindrevne legebiler og
traktorer? Her gælder den almindelige færdselslov så ingen kørsel på fællesareal og det
almindelige reglement vil blive udvidet med et punkt omkring benzindrevne køretøjer, og blive

sendt ud sammen med referatet.
Pedersen Blåklokkevej 4 foreslår at der skal indhentes flere mailadresser og vi gentager gerne
foreningens mailadresse: stenodden&sol.dk
Tommy Rasmussen Svingelvænget 12 foreslår at foreningen laver en hjemmeside, hvoral
kommunikation kan foregå fra, ris/ros. Det ligger vist lidt fjernt endnu.
Ib Hansen Røllikevænget 10 takkede bestyrelsen for deres arbejde.

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

Bjarne rundede af og takkede Per for hjælpen. Takkede forsamlingen for god ro og orden og
ønskede alle en GOD SOMMER.

Derefter var foreningen vært med en sodavand eller øl.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter og ser sådan ud:

Formand Bjarne Hundahl Hybenrosevej 1 65 33 16 14
Næstformand Søren Skøtt Humlevænget 12 65 98 15 48
Kasserer Ingrid Matthiesen Svingelvænget 14 65 37 22 50/

20 44 47 75
Sekretær Annette Nielsen Slåenvænget 4 20 23 35 15

Medlem Claus Bisgaard Blåklokkevej 6 65 33 12 69
24 47 72 24

Grundejerforeningens mailadresse:  stenodden&Æsol.dk

Næste års generalforsamling lørdag 12 juni 2010

Broen tages op lørdag 10 oktober 2009

Referent Annette Nielsen



Formandsberetning for året 2008.

Året 2008 blev på mange måderet specielt år for grundejerforeningen, som jegvil
prøve, at give en orientering om i min beretning.
Kontingentet blev forhøjet til 1200,- pr, år på sidste års generalforsamling, stort set
enstemmigt, hvilket vi i bestyrelsen er meget tilfredse med, idet det er vores
erklærede mål at få rettet op på foreningens økonomi, der var ved at værelidt
"stram".
Affaldspladsen bliver brugt meget, desværre også af nogle der ikke, hører til i

foreningen, eller har en aftale med os, men helt undgå dette vil nok være umuligt.

Opslagstavlen er blevet fornyet, men husk den er for foreningens medlemmer

"eller efter aftale med bestyrelsen, ikke for alle andre. En stor taktil flagpasserne,
det er rart at der er nogle, der vil hjælpe også med denne opgave.

- En stor del af "Stenodde Skov" skal efter forlydende fældes hvilket medfører nogle

ændringer med hensyn til at færdes i skoven, dette vil vi kontakte ejerne af skoven

om, og eventuelt invitere dem til et orienterende møde,i forbindelse med

generalforsamlingen.
Den nye venstresvingsbane på hovedvejenvil jeg heller ikke undlade at nævne, detvil
helt sikkert glæde mangeat den nu endelig er blevet lavet.
Hunde og græs er åbenbart ikke til at komme uden om, men kan det virkelig passe at
man ikke kan nå at slå sin græsplæne når man har 39 timer, om ugen til denne
"øvelse" i øvrigt opfordres alle grundejere til at ordensreglementet bliver overholdt,

også af udefra kommende personer.
Og så lige et lille suk angående vores firbenede venners ejere, en pose i forbindelse
med snoren, så er problemet vel ikke så stort.
En opringning fra en nabo til sommerlandet,i efteråret var meget trist at få, idet
vedkommende fortalte at nogle personer havde øvet selvtægt, ved at beskære hegnet
mod Nord, hegnet er fredet og som følge deraf, er noget sådant ulovligt.
Vi søgte sidste år Trygfonden om at få opsat en hjertestarter på stranden men kom

desværre ikke med i fordelingen i denne omgang, menvi kan jo søge igen senere.
Ligeledes vil vi kontakte Svendborg Kommunean. kloaknettet, idet de opkræver afgift
på et ledningsnet der ret beset er ejet af os.

Til slut skal der lyde en taktil den øvrige bestyrelse for en god indsatsi det
forgangne år, store eller små opgaver kan løses hvis der løftes i flok.

øm

En forhåbentlig god sommer til alle på Stenodden Sommerland,

Bjarne Hundahl.


