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GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN

SOMMERLAND
Mfleverel 4 pest ass. wel hovedpos blære ters- 99Petciiic ad. 2 Til medlemmerne.

Hermed indkaldestil ordinær generalforsamling, i teltet på det grønne område.

rdag den,12 juni 1999 kl. 1400

Af hensyntil arrangementets gennemførelse vil det være nødvendigt med tilmelding
Du bedes derfor aflevere nedenstående kupon senest den, 5 juni 1999.

DAGSORDEN.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens Erik Jensen (ønsker ikke genvalg)
Børge Pedersen—(ikke genvalg, fraflyttet)

GROR

LS fru Jhwoief
Valg af 2 suppleanter

.Per Nellemann—(ikke genvalg, fraflyttet) Jfferted Allester
SEJ FBEThomsen Ye 7719— eft.

Valg af 2 revisorer |.

Kjær Knudsen (ønsker ikke genvalg) CY - f CUS
Erik Jørgensen

Valg af 2 revisorsuppleanter
-Ove-Jensen- ; triErling Trangbæk Race (0 eN

6. Kontingentfastsættelse
ik Eventuelt

”
dfOC ane

Forslag der ønskes behandlet under pkt.4, skal vær formanden i hænde senest den,5 juni

Pbv.
Bjarne Hundahl

Klip Klip

Undertegnede der bor i sommerlandet på adr.
ønskerat deltage i generalforsamlingen lørdag den, 12 juni 1999, kl. 1400
Vi kommer personer. Navn:

Kuponen lægges i postkassen, Hybenrosevej 1, eller sendestil formanden,
Bjarne Hundahl, Lærkevej 9, 5853 Ørbæk
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GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN
SOMMERLAND

Formandsberetning for året 1998 — 1999

Et nyt år er begyndt på Stenodden, det er broudsætningen etsynligt bevis på.
Der var mange til udsætningeni år, og jeg vil tro, alle havde en rigtig hyggelig dag på
stranden, men der kan stadig være flere, og alle er velkomne.

Tiden vi går i møde er vel noget af det skønneste, man kan komme ud for.

Særlig et område som vores errart og skøntat befinde sig på, det er vi alle sikkert enigei.
Men herhører enigheden dog sikkert op, eller også er det en besynderlig mådeatfolk
påskønner detpå.
Eksempler er der mange af: Kørsel på fællesarealet, med dybe hjulspor til følge, til trods
for at Svendborg kommune haranlagt en fin kørevej med adgang fra Storkenæbsvej.
Afbrænding af diverse affald i haverne, med meterhøje flammer, og opskræmte naboer til
følge.
Græsslåning udenfor de fastsatte tider, (”gamle grundejere” ) kl. var ca. 20.30 ! dette må

gerne påtales af alle ogtil alle.
Ligeledes kan man undres over, hvad der smides på afbrændingspladserne, blikdåser
m.m., er det virkelig fra Sommerlandet ? .

Børge Pedersen har igen i år deltaget i møder med vandgruppen i Vemmenæs, deter
stadig positive meldingervi får, og vi følger situationen på tæt hold.

Reparation af veje skulle gerne være i gang i skrivende stund. Bakkestjernevej og en del
af Sommerlandsalleen står for tur.
Det er en lidt speciel fornemmelseat vi i år kommer til generalforsamlingen med, idetvi
siger farvel til to medlemmer. Jens Erik, vil gerne holde en pause fra arbejdet i foreningen,
og vores kasserer Børge Pedersen, der harsolgtsit hus og dermed udtræder af
bestyrelsen. Taktil de afgående, Jens Erik efter kun to år, og til Børge efter et godt stykke
arbejde som kasserer, men ikke mindst med vedligehold af fællesarealerne og andet.
Ligeledes et velkommen til, Jan E. Thomsen der som suppleant er indtrådt i bestyrelsen,
indtil generalforsamlingen.

Sidste år henstillede bestyrelsentil grundejerne, at beskære i haverne og langs stier og
veje, dette er blevet efterlevet, i meget stort omfang.

Efterhåndener ca. halvdelen af det nye område blevet bebygget. Endnu engang
velkommeni foreningen, og jeg håberI vil slutte op om de arrangementer derer her.

Til slut, skal der lyde en tak til bestyrelsen, for godt samarbejdei året der er gået.

Med håbet om en god sommer, og en lykkelig indgangtil et nyt årtusinde, ønskesI alle et

godt ophold på Sommerlandet.

Bjarne Hundahl



GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND

Driftsregnskab for perioden 1 april 1998 til 31 marts 1999

Ådbe fore f
1001 Kontingent
1002 Kontingent, gebyr
1003 Indskud
1004 Renter Unibank driftskto.
1005 Renter Unibank kapitalkto.
1006 Renter Postgiro
1007 Diverse År27. oplyser neg 4

UDGIFTER

1379,-

sy -37,
Indtægterialt: 1/37 GG,"

2001 Generalforsam. og sommerfest ZZ. 000,7 12.079,00

2002 Kontorhold,porto,m.m. Z.0060, - 8.822,74

2003 Rep.og vedligeh.af veje Za.oc0, == 2.404,45

2004 Rep.og vedligeh.af kloaker (2 000,- 3.790,63

2Q05 Rep.og vedligeh.af fælles omr. Zo.ec,- 21.013,45

z006 Forsikring (2500, — 3.473,50

2007 Rep.af bro,udsæt og indtag 1.500, - 1.309,80

2008 Bestyrelse, møder og repr. (0. 500,7 9.940,10
2009 Gaverog diverse + 840,— 1.914,45

2010 Gebyr, bank LO, 5 473,00

2011 Gebyr, giro 300, - 180,00

2012 Nyanskaffelser [. 2ec0o,- 297,50

Udgifter ialt: 421.220, 7 63.698,62

ÅRETS DRIFTSRESULTAT 74.515,82

it BALANCE ff

i Status pr. 31 marts 1999 AKTIVER
FVo1 Unibank driftskonto 1.174,91

4102 Unibank kapitalkonto 21651525
4103 Postgiro driftskonto 483,68

4195 Aktiver ialt: 218.173,84

5011 Overført årets resultat
£ Note 1 Egenkapital, primo

5995 Egenkapital, ultimo

4000 BALANCE 218.173,84

x Note1  Driftskonto  pr.01-04-98 8.258,78
Kapitalkonto pr.01-04-98 134.735,61
Girokonto  pr.01-04-98 663,63

| Egenkapital, primo... 143.658,02

ds fE GG fn bli ed 95 2v, fr

INDTÆGTER

136.360,00
0,00

1.900,00
70,75

1.779,64
0,05

104,00
140.214,44

kloak.

PASSIVER

74.515,82
143.658,02
218.173,84

218.173,84

Odense den, 17-04-99
Børge Pedersen



GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND

Budgetforslag for perioden 1 april 1999 - 31 marts 2000

DRIFT LIKV.BEHOV
2001 Generalforsamling og sommerfest 14.000,00 14.000,00

- 2002 Kontorhold, porto, m.m. 8.000,00 8.000,00
2003 Rep. og vedligehold af veje 55.000,00 55.000,00
2004 Rep. og vedligehold af kloaker 15.000,00 15.000,00
2005 Rep. og vedligehold af fællesområde 25.000,00 25.000,00
2006 Forsikring 3.000,00 3.000,00
2007 Rep.af bro, udsæt og indtag 1.500,00 1.500,00
2008 Bestyrelse, møder og repr. 10.500,00 10.500,00
2009 Gaverog diverse 1.800,00 1.800,00

2010 Gebyr, bank 500,00 500,00
2011 Gebyr, giro 200,00 200,00
2012 Nyanskaffelser 1.000,00 1.000,00

R TOTAL: 135.500,00 135.500,00

Overskydende likv. f.å. 218.000,00

Kontingent ( 197 x kr.700,00 ) 137.900,00

TOTAL LIKV. 220.400,00

it BUDGET BALANCE ff

Status pr. 31 marts 2000 AKTIVER PASSIVER

Å 01 Unibank driftskonto 8.000,00
202 Unibank kapitalkonto 212.300,00

4103 Postgiro driftskonto 100,00

4195 Aktiverialt : 220.400,00
5011 Overført 220.400,00

4000 BALANCE 220.400,00 220.400,00

Odense den. 18-04-99
Børge Pedersen


