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GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND J[PGE.
Vemmenæs - Tåsinge

Til medlemmerne!

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling på Bregninge Kro
Lørdag, den 22.06.1996 kl. 14.00.

Af hensyn til arrangementets gennemførelse vil det være nødvendigt med tilmelding. Du bedes derfor
aflevere nedenstående kuponsenest den 15.06.1996.
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Dagsorden
VT Valg af dirigent
é: Beretning
as Regnskab
4. Indkomne forslag
5; Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Hundahl bgGustav Mielke (ønsker ikke genvalg) ÉI"CE £ (AX

Bendt Marcher (ønsker ikke genvalg) (23,179='g

Valg af 2 suppleanter Å Rg fe £=ngrid-Mathiesen—gia ATA Sr yen
Preben-Johansen

Valg af 2 revisorer T. £.: egCZledd2G-——)

Kjær Knudsen
Erik Jørgensen

Valg af 2 revisorsuppleanter
Ove Jensen
Erling Trangbæk

6. Kontingentfastsættelse 1996/97
f; Eventuelt.

| Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være folmanden Ii hænde senest 15.06.96.

PBV
Poul Thygesen
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Undertegnede, der bor i Sommerlandet på adressen.…G…GuGsssenecereeerreerrserereeeie rrSEønsker at deltage i generalforsamlingen på Bregninge Kro, Lørdag den 22. 06.19985 kl.14.00

Vi kommer(antal)…... personer.

Navn "

Kupon lægges i postkassen Blåklokkevej 9, eller-
sendes til: Poul Otto Thygesen, Jernbanegade 44, 5750 Ringe



GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND

Vemmenæs - Tåsinge

Formandsberetning.
Det forløbne år på Stenodden Sommerland har været meget stille.
Vi startede med KE ryddet op i beplantningen på fællesom-
rådet ved telefonboksen.Det er så bestyrelsens hensigt at
plante noget nyt,når vi kommer til efteraret.
Vi fik også lagt slidlag på to vænger,omend det voldte lidt
besvær.Vi havde en aftale med en entreprenør i maj måned,men

til sidst måtte vi droppe ham,og ud at finde en anden.Derfor
blev det lidt sent inden det var på plads,men vi fortsætter med

et par vænger mere i år.
Vi kan konstatere at klipningen af hegn på stierne nu er ved at
være bragt i orden,så nu skal vi have vængerne med.
Så fik vi alle en slem Sverraskelss da vi alle modtog brev fra
Svendborg Kommune om at der var fundet gift i vores ellers så
gode drikkevand.Kommunen arbejder stadig med problemet,men i
skrivende stund er der ingen ændringer.
Angående udsætning af broen i år kneb det med deltagelsen.Det
ville være rart hvis der bare var fem mand mere.
Det er meget trist at komme over og opdage at tovværket på
broen er skåret over,hvilket også betyder en ekstra udgift.
Vi er vidende om at en del huse har skiftet ejere i det forløb
ne år, og vi ønsker de nye ejere velkommen, og håber i vil
befinde jer godt på Sommerlandet.
23.maj 1996
P O Thygesen.



Stenodden; "den 21/75-1996

Formand Poul Thygesen. e

Forslag fra bestyrelsen på Stenodden Sommerland til general-
forsanbingen=son-af hobldesslørdeg Cernm22,— juni 996

Vedr.: Beplantning/renovering af grundejerforeningens grund
beliggende på hjørnet af Sommerlandsalleen/Røllikevænget(tid-
ligere postkasse-område, nuværende Miljø Station).

Vi forestiller os at gøre ovenstående område lidt mere attrak-
tivt for Sommerlandets beboere og gæster, ved at vi får grunden
beplantet speciel med henblik for afskærmning af Miljøstationen.
Santidigt forestiller vi os-opsat en flagstang (ca -12m) omkran-
set af enkelte større natursten, som kunne bryde. græsplænen og
samtidigt virke som siddepladser, - ligesom vi kender det fra
de tidligere bystævner. Måske kunne den største af stenene få
følgende indskreption: "STENOØDDEN- SOMMERLAND:

Det er så tanken, at der flages lørdage/søndage i sommerhalv-
året, samnt-øvrige helligdage,=jvf. flag-regulativets
Der vil også være mulighed for beboerne ved spec. lejligheder,
at få - flaget til tops - udover de før nævnte dage, ved at hen-
vende sig til flagudvalgsformanden.
Flagudvalget består af bestyrelsen samt en flagudvalgsformand.
Vi mener med ovenstående, at kunne tilføre området et smukt aktiv,
som både vi og vore gæster i Sommerlandet vil kunne glæde sig
over i det daglige,
Dette har selvfølgelig en omkostning, idet der her erstale omen
nyrinvesteringdg, tilgengæld er. vedligeholdelsen mindmal:
Vi forventer at kunne etablere hele herligheden, inel. beplant-
ning opsetning taf-flagstang-(afastfiber), placering af sten, mv:fora

KR. 5.500,- + moms

Hertul skalssålt lægges frivillig/ulønnet abrejdskraftaf områ=
dets beboere.
Virhåber, at I ser ned på ideen -og Vil give os Jeres accept til;at vi kan gå igang. med projektet.

Med ven tra -hå Tsen
z Bestyrelsen( Eeesn
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On: ÅlenSl
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Sommerland



GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/4 1995 - 31/3 1996.

UDGIFTER INDTÆGTER.

KONTINGENTER 111600,00
INDSKUD 1300,00

RENTER PÅ BANK 1990,76
RENTER PÅ GIRO . 121,38
GENERALFORSAMLING 4696,00
KONTORARTIKLER PORTO M. M 4517,50
REPARATIONER AF VEJE M. M 95769,60

FORSIKRING 2190,95
BROUDSÆTNING OG OPTAGNING 731,15
GRÆSSLÅNING, GRØNT OMRÅDE 8575,00

GAVERM. M 220,00 .:
GEBYR GIRO 195,00
JUBILÆUMSSKRIFT M.M. 5562,50
REPRÆSENTATION 8038,87
DIVERSE 31,80
DRIFTSUNDERSKUD 15516,23

130528,37 130528,37

STATUS PR.31 MARTS 1996.

AKTIVER: PASSIVER:

INDESTÅENDE PÅ CHECKKONTO 13239,71
INDESTÅENDE PÅ BANKBOG 83252,28
INDESTÅENDE PÅ GIRO 3968,53
SKYLDIG KONTINGENT 94/95 600,00
SKYLDIG KONTINGENT 95/96 2400,00

KAPITALKONTO:

SALDO PR.1/4 1995 --------- 118976,75
DRIFTSUNDERSKUD ----  15516,23 103460,52

103460,52. 103460,52 103460,52

ØRBÆK PEN 3. JUNI 1996
EfSST

SST



BUDGET FOR PERIODEN 1/4-1996------- 31/3 1997

UDGIFTER: INDTÆGTER:

KONTINGENTER. 127400,00
RENTER 2000,00
GEBYRER 1000,00

GENERALFORSAMLING—5000,00
KONTOR 5000,00
REP. AF VEJE 92000,00
MØDER OG REPRESENTA.. 7000,00
VEDLIGEHOLD 21000,00
FORSIKRINGER 2000,00

UNDERSKUD 160000
IALT--- 132000,00 132000,00Se8lmID


