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OM valsøÅ Aeluw pro kaf6—> IR. BRS. å —&% RO L£1DB CFR? sell |=kal AE RVherERFORENINGEN FOR STENODDEN SOMMERLAND

Dr då) 1.00], 1975,
Til medlemmerne!
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d,50.juni, 1973,
k1,15.50 på Vemmenæs kro, Vemmenæs. Af hénsyn til Sct.Hans aften, er
generalforsamlingen denne gang udskudt til ovennævnte dato. Af hensyntil lokaler vil det være nødvendigt, at de medlemmer, der ønsker at
deltage i generalforsamlingen, anmelder deres deltagelse på medfølgendeblanket, Ved et fremmøde på over 80 persofer vil det være påkrævet at
henlægge generalforsamlingen til andre lokaler, og medlemmerne vil i
givet fald få tilsendt besked herom.

Dagsorden
1) Vals af dirigent
2)-Beretning REESE
3) Regnskab

;

4) Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne
5) Valg af medlemmer til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Der skal vælges: STR i3 bestyrelsesmedlemmer - nuværende:t Anders Pave) BUlu AJ .

Aage Larsen
Kristian Thomsen

2 bestyrelsessuppleanter -— nuværende: Hans Petersen
Ernst Christensen

6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter. E.2 revisorer -— - nuværende: Fritz Corfitzen tele f 2

Fr..Busch
2 revisorsuppleanter -» nuværende: P. Launbjerg (RødChr.R&thel Jensen

7) Forslag til kontingentfastsættelse for 73/74. FE— | ry.8) Eventuelt. kå
Forslag, som ønskes forelagt på den ordinære generalforsamlingaf medlemmerne, må skriftligt være tilstillet bestyrelsen senest
14 dage før generalforsamlingen. bo avsbed Å oms?

ien en men en er me me en me

På den ekstraordinære generalforsamling d.22.juli, 1972 blev det ved
afstemning vedtaget, at nyudstykningen på sommerlandet med 45 grunde,d.v.S. Brombærvej, Slåenvænget og yderligere veje mod skoven, optagesi grundejerforeningen for Stenodden Sommerland. Der kunde ved den lej»
lighed ikke opnås enighed om størrelsen af indskud ved førstekøb, ogder skal derfor tages stilling hertil på kommende generalforsamling.
Bestyrelsen vil her genfremsætte sit tidligere se om, at indskuddetfor de tilsluttede parceller aånsettes til kr.300,£ for hver parcel ved
førstekøb, og derefter samme vilkår for alle BÅPesT ler ifølge grundejer-fare rnsune vedtægter. Bestyrelsen håber på medlemmernes tilslutning,idet man finder, at større indskud ikke vil være rimeligt.
På generalforsåmlingen d.24, juni, 1972 blev bestyrelsen bemyndiget tilat anlægge en både/badebro, og bestilling herpå blev afgivet herpå kortefter. Desværre er leveringen, der oprindeligt var fastsat til marts,

| blevet en del forsinket, bl.a. på grund af strejke. Opsætning håbes dog
| at kunne finde sted inden længe, 1 denne forbindelse foreslår bestyrel-
| sen, at der oprettes et brolav, der vil udforme konkrete bestemmelser

vedr.opsætning/nedtagning/kontingent etc.
PPV:She dyrsø empulat Gu mdk SÅ humus

-…… Erik Eder-Jensen
| Bilag: regnskab Kattesund 5
| tilmeldingsblanket 5700- SVENDBORG (t1f.(09)-213140)



GRUNDEJERFORENINGEN FOR STENODDEN SOMMERLAND

DRIFTSREGNSKAB 1/451972 — 31/3-1973

Udgifter Indtægter
Kontingenter (leo; skr nlen kr, 370,=) 18.625,00
Renteindtægter 5155
Gave 65000%00

Generalforsamlinger 654,50
Bogtryk af vedtægter ADV IB

otenpel,= Porte 229,55
Renovation ” see 2.450,00
Slamsugning 16:00
Drift af vandværk/pumpestation(elektr,) SALES OL

Installatørarbejde ved vandværk FST 225
Mål/afspærringer 2455587
Ukrudtsbekæmpelse 3508
Vedligeholdelse 500,00
Ejendomsskat 28,080

10222 OD 2958 ED
Overskud Lol 0ErS

25429835 E 2154 POS BY

BTATUS or, 51, marts, 1975

Aktiver Passiver
Indestående på checkkonto TEsrL6,02
Indestående på bankbog 2529559
Skyldige kontingenter 370500
Kapitalkonto:

DAlLdo or, SE merbs, 10723 1612
Overskud ifle.driftsresnsk,17.516,29 BST IL AT

3£677704941 Sell
DrVe

Jørgen Wienberg

Ovenstående regnskab er revideret af os og fundet i orden, ligesom
aktivernes tilstedeværelse er konstateret.
Vemmenæs, d.26/4, 1973 — Underskrevet: Fritz Corfitzen - Fr.Busch


