
GRUNDEJERFCRENINGEN

STENOD ”DEN SOMMERLAND d. juni,1975.

Til Medlemmerne!

Herved indkaldes til den ordinære generalforsamling lørdag den

28 juni 1975 kl. 15,30 på Bregninge kro,

"Biografsalen", der er beliggende på hovedvejen midt i Bregninge på

toppen af Tåsinge.
Af hensyn til arrangementets gennemførelse vil det være nødvendigt, at
de medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, anmelder deres
deltagelse på nedenstående blanket senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.
Der skal vælges:
3 bestyrelsesmedlemmer -nuværende Fru Billeskov

Christian Thomsen
Åge Larsen

2 betyrelsessuppleanter -nuværende
Hans Petersen
Ernst Christensen

6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
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2 revisorer -nuværende:Fritz Corfitzen
Er Busch

2 revisorsuppleanter -nuværende:Chr. Røthel Jensen

7) Forslag til kontingentfastsættelse for 75/76
8) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt
være tilstillet bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

pebeve
Erik Eder-Jensen

Kattesund 5
5700 Svendborg tlf. 09 - 213140

Bilag: Regnskab.
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Undertegnede ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling lørdag
den 28 juni xx.1975 kle 15,30 på Bregninge kro med s..……… personer
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Udgifter Indtester

ontingenter + inds?! k Ø

kontingenter kr.300,-) 19.650,00
Banlkrenter 2,519,65

Renter af kontingentgæld 480,00

Generalforsamling 570; 20

Kontorartikler, porto mem. 18084341

Renovation 7.875, 20

Eftersyn + reparation kloakpumpe 411,13
SOAE (el.til drift vandværk+pumpestation) 2.995,41
Gartner (træer etc. + plantning) 8.324 485

Vedligeholdelse 500,00
Græsslåning + fræsning + afpudsning +

sprøjtning af fællesarealer + veje 1.481,70
Opsætning af bådspil + kørsel af affald

+ 1 skilt 856,90
Ejendomsskat 353200

24.452,80 22.649,65
Underskud |

1.805,15
24.452,80 24.452,80

STATUS PR. 31. MARTS 1975

Aktiver
"

Passiver
Indestående på checkkonto 16317 24

'" " bankbog Å 11.529734
" " bankbog B 20.760,00

Skyldige kontingenter
|

300,00

Kapitalkonto
Saldo pr. 1/4-1974: 35.709,73
afs underskud iflg.

; driftsregnskab 1,803,15 33.906,58
33.906,58 33.906,58

Pef ev.
Jørgen Wienberg

Ovenstående regnskab er revideret af os og fundet i orden,
ligesom aktivernes tilstedeværelse er konstateret.
Vemmerzæs, den /8 mm å/7 ”
ek Coytedree: radiikFBsrrsol,


