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GRUNDEJERFORENINGEN FOR STENODDEN SOMMERLAND

Maj.1994
Til medlemmerne!

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling
lørdag 18 juni 1994 kl. 14,00 på Bregninge Kro.

Af hensyn til arrangementets gennemførelse vil det være nødven-
digt med tilmelding.De der ønsker at deltage, bedes aflevere
nedenstående kupon senest den 12 juni.

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Preben Hansen
Bjarne Hundahl
Gunnar Thomsen (har solgt hus).

Valg af 2 supp.
Gustav Mielche
Bent Jensen

Valg af 2 revisorer
Kjær Knudsen
Erik Jørgensen

Valg af 2 revisorersupp.
Ove Jensen
Richardt Korsgaard

7) Kontingentfastsættelse 1993/94

8) Evt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4,skal være formanden
i hænde senest 12 juni.

PBV.
Erling Trangbæk

Tilmeldingskupon.
Antal deltagere.Generf.

Sendes til formand.
Erling Trangbæk
Glamsbjergvej 28 6000 Kolding, eller Bakkestjernevej 4 Sommer-
landet i
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GRUNDEJERFORENINGEN FOR STENODDEN SOMMERLAND

Driftsregnskab for perioden 1/4 == 1995 5 31/5 —— 1994

Udsgirter: Indtægter:

Kontingenter og indskud 110000, 60
Bankrenter BERG PGA
Renter -— giro 628,62
Gebyr af contligonbere de i 100,00
Generalforsamling seet | 325
Sommerfest 575 8 50
Kontorartikler, porto mv, 4029:5575
Rengøring af skilte 300,00
Div, reparationer 717.35593%725

Repræsentation, møder m.v. |
Ta 576,40

Forsikring i DEA RS OS 25

Broudsætning og -optagning INSSE 0
Gragslåning + klipning af hegn 15633550

11927967,90 11535897 $28
Driftsoverskud 923536

sn LS BORG 115 ,691,26

STATUS pr.31. marts 1234:
Aktiver: Passiver:

Indestående på checkkonto 898,19
Indestående på bankbog 895543%,95

kd Indestående på girokonto BOR OP AESSET

| Kapitalkonto:
z

Saldo 1/4 — 1993 eee 41199945; EDriftsoverskud …….….…Å……. 2 5 DO 220; 466, Sek

e 120.466,51 120.46635

Odense, den 7. april 1994
PpefseVe

Gunnar Thomsen
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BUDGET FOR PERIODEN 1/4 10900904 58]1/3 1995:

Udgifter Indtægter

Kontingent 182 x 6007= 109.200

Renter 4000
Gebyr 800

Generalforsamling 7500
Kontorartikler & porto 5:000
Reperdtron af veje 70.000
Møder og repræsentation 7500
Forsikring 2.000
Vedligehold strandområde
Bro ud. og ind
Aktiviteter i området 21000

114000 154.000
!



SOMMERLAND" Grundejerforeningen STENODDEN

Generalforsamling
Lørdag den 18. juni 1994 kl. 14.00

FORMANDSBERETNING

Generelt for området kan vi konstatere, at der ikke har været
større sager i årets løb.

ø

Starten på reparationen af veje i området er påbegyndt med
tilfredsstillende resultat; dette arbejde vil blive fortsat og
prioriteret efter behov.

Efter henvendelse fra flere grundejere, som har rejst spørgsmålet
om muligheden for at den årlige generalforsamling fortsat blev
afholdt i vort område, besluttede bestyrelsen at udsende
spørgeskema herom til grundejerne. Der var stor overvægt af
ønsket om, at generalforsamlingen afholdes i området.
Udover hvad vi bad om svar på, er der flere grundejere, som på
forskellig vis har udtrykt synspunkter omkring vores henvendelse
(nærmere redegørelse ved generalforsamlingen).
År efter år har spørgsmålet <om behandlingen, eller rettere
mishandlingen af tfællesarealet, når der køres til og fra
afbrændingspladserne, været rejst. Hvad vi har set af mishandlingi ar, Overstiger nok” Avad vi før hår-set,
Det er utrolig trist for bestyrelsen at konstatere en sådan
manglende respekt. (Nærmere drøftelse ved generalforsamlingen).
Vi udsender vedlagt regelsæt for området, idet det har knebet med
overholdelse af tider for græsslåning; i flere tilfælde, hvor vi
har påtalt dette, har det vist sig, at der er tale om fremmede,
som slår græs for grundejerne (husk lige at fortælle, at reglerne
også gælder for disse).

Erling Trangbæk
25.magj 1994


