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Bestyrelsen foreslår Torsten Nielsen som dirigent, vedtaget.
Stemmetællere: Poul Otto Thygesen og Erik Jørgensen.

Formandens skriftlige beretning blev suppleret med følgende:
Kloakkerne på de 3 veje er gennemfotograferet og man fandt ingen nævneværdige problemer,
kun lidt grene som kan skæres af.
Grenpladsenvil nu være åbenhele året.
Chr. Thomsen Storkenæbsvej 2 spurgte til de dårlige rabatter vi har fået lavet. Vi arbejder på det
evt. kan de tromleseller vi skal have lagt stenmel ud, det undersøges i øjeblikket. Dette er en
meget endyr løsning som p.t. ikke gennemføres.Vi appellerer til at den enkelte grundejer om
at være behjælpelig medtil selv at rette kanterneaf. Vi håber for forståelse.
Da foreningens ” flagpasser” har sat deres hus til salg spørger vi om der skulle være en dervil
overtage jobbet. Christa Larsen Engelsødvej 1 meldtesig selv.
Beretningen blev derefter godkendt.
Regnskabet blev gennemgået.
Ingrid Matthiesen fortalte om hvor vigtigt en kontingentforhøjelse er, og at den helst skal være
på kr. 1200,- for at kunne dække over de næste års anlægsarbejder.
HansNielsen Røllikevænget2 spurgte til om der var indhentet tilbud på asfaltarbejdet…
Detvar der ikke davi tidligere har fået lavet asfaltarbejde fra firmaet til en betydelig billigere
pris.
Torben Madsen Humlevænget 2B kunne fortælle at Munch i Langeskov erbillige men arbejdet
holder ikke.
Ingrid Matthiesen kunne fortælle at det koster 1500,- hver gang asfaltfirmaet bliver tilkaldt.
Hanne Nielsen Røllikevænget 2 spurgte om kontingentforhøjelse ikke kunne sættes på en
konto til kloakering? Bedst på en samlet konto det gi'r en bedre rente.
SimonAare. Blåklokkevej 4. Kunne man ikke øremærke pengene til kloakering? Foreslår der
indhentes tilbud flere steder til asfaltering.
Ulrik Hansen Stenkløvervej 2 Kontingent skal forhøjes, alt i en pulje alle betaler.
Birgitte Nedergaard Blåklokkevej 4. Gerne prisstigning fordi vi har brug for det, menså heller
ikke stigning i de følgendeår.
Hanne Carlsen Humlevænget 1. Vi har nu boetheri 13 år og det er første gang der er en
prisstigning, så det må siges at være ok.
Birthe Stjernegaard Engelsødvej 5 Meget billig kontingent set i forhold til andre steder, og alle
ved at en vognmanderdyr.
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HansNielsen Røllikevænget 2 sagde det var voldsomt medenstigning på 50 %.

Derefter blev der foreslået at vi stemte om kontingentforhøjelse.
Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget kun 1 stemte imod.
Kontingentet er herefter fastsat til kr. 1200.- som forfalder 20/9 2008.
Budget blev også godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen:
Bjarne Hundahl(modtager genvalg) genvalgt.
Ingrid Matthiesen (modtager genvalg) genvalgt
Annette Nielsen ikke på valg.

Fr Søren Skøtt ikke på valg.
Finn Thomsen(modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår:

Claus Bisgaard Blåklokkevej 6
Blev enstemmigtvalgt ind.

Valg af suppleanter:
Tove Ullegård genvalgt
Inge Tirsvad genvalgt

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

Valg af revisorsuppleanter:
Torsten Nielsen=genvalgt
Carl Tirsvad genvalgt

I 2009 vil kasserer være ekstraordinært på valg p.g.a. det uhensigtsmæssige i at både formand
og kasserer på valg samtidigt.

6. Eventuelt:

Claus Thomsen Engelsødvej 8. Kæmpestenen ved Berberisvænget kunneder ikke indhugges
noget i den?
Carlsen Humlevænget 1.
Inge Johansen Blåklokkevej5.
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Skraldespandene vælter rundt om vinteren, lokker ogsåtil indbrud... Bjarne siger at det er med i

vores aftale at spanden skal sættes der hvorde har taget den, og poserneskal sætte i

stativerne ikke lægges under låget. Indberettes.
Hans. Nielsen Røllikevænget2 Vil gerne have sat farten ned, også på renovationsbilerne.
Bjarne taler med dem.
Jens Christiansen Humlevænget9. Foreslå kameraer ved indkørelserne for at forhindre tyveri.
Dette er ikke lovligt.
Blåklokkevej 4. Skal tømmerflåden ikke ud igen? Jo det skal den, jamenså vil de gerne hjælpe,
nærmere aftale med Søren Skøtt.

Herefter tog Bjarne afsked med Finn på bestyrelsens vegne oghan fik et par flasker rødvin. Finn

har bl.a. sørget for at skraldesækkene på det grønne områdeblev tømt, dette arbejde
overtager Annette.

Finn takkede og foreslog at vi skulle søge en hjertestarter ved Trygfonden. Dette skal gøres
inden den1. sep.
Derer tilmelding til kurser og man skriver sig på en liste.
Claus arbejder videre med sagen.
Hvis vi får en hjertestarter blev der foreslået fra Blåklokkevej 4, at den skal sidde nede ved
stranden, med en liste over hvem man skal kontakte.
Bestyrelsen arbejder videre med at den kan hængeved opsalgstavlen og vi menerat alle kan

bruge den efter en meget simpel vejledning. Hvis vi får den tildelt vil der blive indkaldt til kurser.

Søren Skøtt laver en ny opslagstavle til fælles arealet.

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

Bjarne rundedeat og takkede Torsten for hjælpen. Takkede forsamlingen for god ro og orden
og ønskede alle en GOD SOMMER.

Derefter var bestyrelsen vært ved en sodavand ellerøl.

Bestyrelsen konstituerede sig derefter og ser sådan ud:
Formand Bjarne Hundahl Hybenrosevej 1 tlf: 65 33 16 14

Næstformand Søren Skøtt Humlevænget 12 tif: 65 98 15 48
Kasser Ingrid Matthiesen Svingelvænget 14 tlf: 65 37 22 50/20444775
Sekretær Annette Nielsen Slåenvænget4 tlf: 20 23 35 15

Medlem Claus Bisgaard Blåklokkevej 6 tlf: 65 33 12 69
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MAIL TIL GRUNDEJERFORENINGEN: stenoddenØsol.dk

| den forbindelse vil vi opfordre til at få jeres mailadresser så vi kan spare portoen til næste år
indkaldelse.

Næste års generalforsamling lørdag d. 13 juni 2009

Broen tages ind lørdag d. 11 oktober 2008

Referent Annette Nielsen


