Referat af generalforsamling Stenodden grundejerforening 9 juni 2007.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Torsten Nielsen.
Vi

skal huske hinanden

på,

at man skal sige sit navn, når

man

får ordet.

Stemmetællere.
Ove Jensen og Erik Jørgensen

Formandens beretning:
Den

skriftlige beretning suppleres med følgende:

Bjarne har haft møde med Svendborg kommune omkring renovationsproblematikken. lflg.
Arbejdstilsynet er det ikke lovligt sådan som det har fungeret flere år, så vi må derfor følge deres
ta'r
retningslinjer. D.v.s. at spande og stativer skal stå ude ved vejen, hvis de ikke kan komme
de affaldet med, DET SKAL DE!, og lægger posen ved stativet og en seddel postkassen, men
husk det
kun første gange de gør det!!!! Øldåser må ikke kommes sækken Der kan være
problemer ved udlejning, der vil blive lavet en folder som omdeles og kan sættes op husene så
lejere også kan se den.

i

i

er

opråb fra renovationsfolkene: Vil lægge aske fra brændeovn
lukke den, så får de ikke al det støv op hovedet.

Så et

til

lille

i

i

i

og

grill

i

en plastpose og

i

Den store succes

i

uge 42 med grenafskaffelse gentages igen i

år.

Husk græsslåningstidspunkter skal overholdes, både for ejere og lejere!, rekvirer evt. et eksemplar
af reglementet ved en af bestyrelsesmedlemmerne.
Og

så endnu en gang HUNDE SKAL

FØRES

I

SNOR!!!

Regnskabet blev godkendt.
klagede lidt over at der ikke bliver meddelt nye adresser ved bla. hussalg, hvilket gør hendes
arbejde mere vanskeligt når der skal sendes meddelelser og girokort ud, der var en der foreslog at
der sendes en mail rundt, men det er endnu ikke alle der har den mulighed
Ingrid

Vedligeholdelse af veje er på næste års budget, hvor der efter prioritering

reparationer

vil

blive

foretaget nogle

vi

fra bestyrelsen vil derfor kontakte
Der blev snakket lidt om kloakering, dette er et ømt punkt og
lave en strømpeforing af kloaksystemet, som iflg. Torben Madsen
Aarsleff der kan komme
Humlevænget skulle være en rigtig god løsning.

og

kr.

700,- kontingent. Tommy mente at det godt kunne
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med
Vi blev enige om at
sættes op især hvis vi ser det ly af en evt. kæmperegning på ny kloakering.
fortsætte som hidtil, men at vi går gang med forundersøgelser af kloakering.
i

i

Indkomne

forslag:

Jette
det ikke fældes? Vi ser om det
Birketræet på fællesgrunden ser forfærdeligt ud(hun er nabo), kan
ikke skulle blive lidt kønnere år.

i

Der skal være plads
på.

til

badende omkring badebroen ca.10

—

20 m d.v.s. ingen fortøjninger så tæt

i

da det er svært at få dem langt ned
Fortøjninger tages op sammen med broen. Dette blev afslået
vandet. Tommy har
sandet igen. Vi blev derefter enige om at ejers navn og adresse skal vær over
at afhente gratis.
nogle fiberflydere liggende, som alle er velkomne

til

Hvor må

egentlig lægge sin båd, hvilke regler er der for dette? Bestyrelsen
kommune og får nogle klare retningslinjer.

man

Svendborg

kontakter

Valg til bestyrelsen.
Bjarne Hundahl.
Ingrid Matthiesen.

blev enstemmigt valgt ind.
Flemming Nielsen modtager ikke genvalg. Annette Nielsen

Søren Skøtt (modtager genvalg) genvalgt.
Finn Thomsen.

Valg af

suppleanter.

Tove Ullegård
Inge Tirsvad.
Valg af revisor

Ove T. Jensen

Erik

Jørgensen

Alle

genvalgt.

Valg af

revisorsuppleanter.

Torsten Nielsen(modtager genvalg) genvalgt
Carl

Tirsvad(modtager genvalg) genvalgt.

Eventuelt.
Jette spørger om fliserne

til

bådoptagning ikke kan tages op og lægges ordentligt? Vi kigger på

det.

Jette spørger om der kan være ugetømning af skrald allerede fra påsken, men
13 uger frem.
Svendborg kommune der sørger for at det sker fra uge 23 og

til

at hunde holdes
Flemming Berberisvænget 20 henstiller endnu en gang
efterladenskaber samles plastposer og smides en affaldssæk.
i

i

af

og takkede Torsten for hjælpen. Takkede forsamlingen
Bjarne rundede
og ønskede alle en GOD SOMMER.

i

det afslår

snor og at deres
,

for at de kunne

komme

Derefter var bestyrelsen vært ved en sodavand eller øl.
Bestyrelsen konstituerede sig derefter og ser sådan ud
tlf:

65 33 16 14

Humlevænget 12

tlf:

65 98 15 48

Kasserer Ingrid Matthiesen

Svingelvænget 14

tlf:

65 37 22 50

Sekretær Annette Nielsen

Slåenvænget 4

tif:

20 23 35 15

Best. medlem Finn Thomsen

Svingelvænget 5

tlf:

20 33 07 28

Formand Bjarne Hundahl

Hybenrosevej

Næstformand Søren Skøtt

Mail

til

grundejerforeningen

stenoddenQÆsol.dk

Broen tages op

d. 13. okt. kl. 09.30

Næste års generalforsamling

d. 14. Juni kl. 14.00

Referent Annette Nielsen

1

"BESKÆRING AF TRÆER.

Bestyrelsen vil forsøge at få en aftale i stand med Poul Iversen, angående beskæring
af træer på Stenodden.
Tanken er at beskæringen kan finde sted i efterårsferien ( uge 42) prisen på
arbejdet kan aftales med Poul Iversen, grundejerne betaler, medens foreningen vil
betale for bortkørslen af grene der ikke kan anvendes.
for høje
Forsøget er tænkt som opfølgning på den drøftelse der har været om de

træer

i

alt

området.

Skulle der være tvivisspørgsmål kan der

Iversen tlf. 62231417.

Husk, det er godt naboskab
sol på sin terrasse.

,

Venlig hilsen,

Bestyrelsen.

at din

nabo

rettes henvendelse til bestyrelsen eller
får

mulighed

Poul

for at se vandet eller at få lidt

