
Ad 1)

Valg af dirigent
Erling Trangbækblevvalgt somdirigent.
Takkede forvalget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet og gav ordet til
formanden.

Ad 2)
Formandens beretning
Formanden henviste til den udsendte beretning medenkelt korrigering vedrørende
vandforsyningen. Formanden erblevet ringet op af Svendborg Kommune angående pjece.
om grundvandetpå Tåsinge. Er veden fejl ikke er blevet fremsendt til grundejerforeningen.
Pjecen bliver fremover postomdelt. Hvis man ikke modtager pjecen kan man ringe og
rekvirere den på tlf. 65561543.
Medhensyn til fællesarealet er det stadig nødvendigt at opfordrealle til at deltage i den
pæne orden, deri øjeblikket er. Der er opsat nye skraldespande og borde/bænkesæt erblevet
malet. Græsbunkenvil blive fjernet, når sæsonen er forbi — ligesom afbrændingspladsen
tømmes nu— der måikke lægges affald i løbet af sommeren — ej heller ske afbrænding!

Kommentarer til formandens beretning:

Hans Nielsen:
Vandetergiftigt (pesticider) — opfordrer grundejerne til at klikke ind på Fyns Amts
Hjemmeside påInternettet. Det kan blive dyrt at hente rent vandfra Fyn.
Formanden: Vandeter ikke rent, men bliver filtreret så det bliverdet.

Anne Marie Kobborg:
Hvornårbliver dersat skilte op på Berberisvænget i lighed med Sommerlandsalleen medfx
hastighedsbegrænsning, legende børn ?
Formanden: Svendborg Kommunehar endnu ikke afsluttet vejudstykningen. Bestyrelsen vil
tage sig afdette.

Ad3)
Regnskab/budget/kontingentfastsættelse
Regnskab og budget blev godkendt
Kontingentet vil uændret være kr. 700,- . Regning vil blive udsendt sammen medreferat.
Derbetales et gebyrpå kr.100 -, for nye grundejere.



Indkomne forslag
Der var indkommet fem forslag, som blev oplæst af dirigenten
Iansen, Engelsødvej I

Forslag om at ændre græsslåning til 15.30 — 18.30

Skåning , Humlevænget12:
Forslag om en brugerundersøgelse vedr. hvilke tidspunkter grundejerne har behov for
græsslåning.

Belstrøm, Stenkløvervej 4:

Hvorfor græsslåningstider — væk medrestriktioner.
Bliver reglerne vedr. bebyggelse af grunde overholdt?

Formanden: med 200 grundejere vil der være 200 meninger. Bestyrelsen vil tage en

en snak omden foreslåede brugerundersøgelse ogvil give en tilbagemelding,
såfremt en sådan skal formuleres
Der er ikke tvivl om, at byggereadlkrme bliver overholdt. Hvis nogle ikke overholder denne

el vilSvendborg Kommune gribeind. Det kan oplyses, at en uopvarmet udestueikke be-

er bebyggelsesgraden, såfremt de oprinde døre ud til denne forbliver siddende.
rege
last

Konstantin-Hansen, Storkenæbsvej 4:

Er/vil der blive taget kontakt til de nye ejere 1 skoven, somhar ryddet en del af skoven
privat område eller kanvi stadig færdes der?
Angående fodboldmålene: de skæmmer— kande flyttes, så de ikke altid står ud for samme
have?

Formanden: Bestyrelsenvil rette henvendelse til de nye ejere så vi kan finde udaf,
hvordan vi må færdes i skoven fremover. Bestyrelsen vil desuden undersøge, hvilke skilte
vi skal værcopmærksommepåogrette osefter 1 henhold til gældenderegler for at færdesi
privat skov.

Fodboldmålene bliver flyttet og kan flyttes igen.

Lauenbjerg, Gyvelvænget 13

Deltagerselv i, at der ser ordentligt ud på forstranden, beskærer buske, rydderop, sår græs
opfordrer til, at øvrige grundejere deltageri at holde pladsenså vi kan være den bekendt.

Skriver endvidere, at det kniber megetfor en del grundejere at læsse af indenfor de
markerede områder på afbrændingspladsen og græsdepotet. Foreslår, at både, somaldrig
bruges bliverfjernet!

Formanden: Enig i ovenstående, det er en fælles opgave at holde området pænt. Bestyrelsen
har talt om problemet, og vil ikke være medtil dette roderi. Hvis ikke det bliver bedre, vil
afbrændingspladsen blive fjernet. Alle grundejerne opfordres endvidere til at deltage aktivt 1

diverse aktiviteter som f.eks. vedligehold samt give en hånd med når badebroen skal
opsættes og nedtages.

Jørgen Matthiesen, Humlevænget: Brændoftere af — en gang omugen,så det er nemmere at
få læsset affaldet af. Nedlæg ikke bålpladsen. Kør evt. græsset til Svendborg.



Valg af bestyrelse
Carsten Rasmussen genvalgt.
Jørgen Madsenmodtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår
Flemming Nielsen, Slåenvænget4 - valgt
Valg af suppleanter:
Inge Tirsvad og Inge Nielsen genvalgt
Valg af revisorer:
Erik Jørgensen og Ove T. Jensen genvalgt
Valg af revisorsuppleanter:
Erling Trangbæk og Carl Tirsvad genvalgt

Eventuelt
Tommy Rasmussen, Svingelvænget 12: Luft hunde i snor — og nårder ”tabes noget” — tag
det med hjem! Medandre ord — rydopefter hunden!!!

Hans Nielsen, Røllikevænget 2: Oplyser, at en redningskrans kanfås gratis.
Vil det være en ide med fællesantenne/net/tlf.?

Kurt Nielsen: Parker ikke på vendepladserne! Var det muligt at oprette P-pladser.
Formanden: Brug området omkring skuret, hvis i ikke har plads på grunden, men parker
ikke på veje og vendepladser.

Skånning, Humlevænget 12: Er det muligt at få fremsendt indkomne forslag ved
indkaldelse til generalforsamling?
Formanden:Bestyrelsen vil tage en snak omkring dette forslag.

Jørn Kjær Knudsen, Gyvelvænget 3: Tak til bestyrelsen for det gode arbejde i det forløbne
år, og tak for god pasning af fællesarealet.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til
formanden.

Formanden takkede dirigenten for hans gode mådeat lede generalforsamlingen på.
Takkede forsamlingenfordet store fremmøde og ønskede alle en god sommer.
HUSK tilmelding til næste general forsamling af hensyn til borde/stole/teltstørrelse!

Næste generalforsamling bliver lørdag, den 12. juni 2004.

På efterfølgende møde sammedag konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Bjarne Hundahl, Hybenrosevej I 65331614
Næstformand & sekretær Carsten Rasmussen, Gyvelvænget 5 40163868
Kasserer Ingrid Matthiesen, Svingelvænget 14 65372250
Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen, Slåenvænget 4 62661213

Bestyrelsesmedlem Finn Thomsen, Svingelvænget 5 66144382

Juni 2003/referent Lilian Rasmussen.


