
Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland

Indkaldelse til Generalforsamling 2000

Lørdag den17. Juni 2000 kl. 14.00
I teltet på forlandet ved stranden

DAGSORDEN:

I. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
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Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Bjarne Hundahl (Modtager genvalg) 7 '

b. Preben Johansen—(Modtager genvalg) V At
c. Ingrid Matthiesen (Modtager genvalg)

Valg af suppleanter: j 7

a. Ole Søndergaard (Modtager genvalg) UNb. Tommy Rasmussen (Modtager genvalg) Ny

Valg af revisorer: ja. Erik Jørgensen (Modtager genvalg) 2 WÅb. Ove T. Jensen (Modtager genvalg) (V o
Valg af revisorsuppleanter: J 4

a. Erling Trangbæk (Modtager genvalg) Å
b. Carl Tirsvad (Modtager genvalg)
Budget herunder fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest den 9. Juni
2000.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Hundahl
Formand

Af hensyntil traktement ønskes tilmelding senest den 9. Juni 2000
Benyt venligst nedenstående kupon



Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland

Driftsregnskab for perioden 1. april 1999 til 31. marts 2000

UDGIFTER INDTÆGTER

1001 Kontingent
140.275,00

1004 Renter Bank Grundkonto
153;03

1005 Renter Bank Kapitalkonto
1:226:92

x1007 Diverse
2.366,58

1008 Festudvalg
2.316,00

1995. Indtægter ialt 146.336,93

9001—Generalforsamling & sommerfest 13.165,00

2002. Kontorhold, porto m.m. 10.685,95

2003  Rep. & vedligehold af veje 41.500,00

2005 Rep. & vedligehold af fællesarealer 23.857,80

2006 Forsikring 2.850,00

2007 Rep. & vedligehold af badebro 757,95

2008==Bestyrelsesmøder & repræsentation 10:132,99

2009 Gaver & diverse 2.428,48

2010…Gebyr, Bank 1.034,81 Be."

2011 Gebyr, Giro 45,00

x/2012…Nyanskaffelser
19.083,00

2995 ,Udgifter ialt 125.540.98

9996 Årets driftsresultat
20.795,95

BALANCE
Status pr. 31. Marts 2000

AKTIVER PASSIVER

4100  Kassebeholdning 816,32

4101 Unibank grundkonto 110.411,90

4102. Unibank kapitalkonto 127.741,57

4195 Aktiveri alt 238.969,79

5011—Årets driftsresultat
20.795,95

-… Girokonto 1/4 1999 483,68
-— Grundkonto 1/4 1999 1.174,91
-— Kapitalkonto 1/4 1999 : 216.515,25

;

218.173,84

Egenkapitat-primo 1999
218.173,84

5995 Egenkapital ultimo (31/3 2000)
238.969,79

Revisionsbemærkninger:

Dokumentation for Grundkontosaldo pr 31/3 2000 forelagt.
n

Dokumentation for Kapitalkontosaldo pr 31/3 2000 forelagt.
Kassebeholdningen forevist og konstateret tilstede.

Regnskabet godkendes

27/5 2000 faar Jat



Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland

Budgetforslag for perioden 1. April 2000 — 31. Marts 2001

2001' Generalforsamling & sommerfest 14.000,00 Pia É

]
2002  Kontorhold, porto m.m. 12.000,00 12 2,432, 00|2003  Rep. & vedligehold afveje 50.000,00. (henlæggelse til asfaltering af hele Sommerlandsalléen)
2005  Rep. & vedligehold af fællesarealer 25.000,00
2006 Forsikring 3.000,00
2007 Arbejdsmøder i 2.000,00 (badebro op/ned, strandrensning, smårep. af veje/vænger)

7 2008==Bestyrelsesmøder & repræsentation 12.000,00
2009 Gaver & diverse 3.000,00
2010 Gebyr, Bank 500.00
2012 Nyanskaffelser 15.000,00 (redskabsskur på forlandet, buskrydder)

Udgifterialt … me 136.500,00

Overskydende likv. f.å. 218.200,00

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

TOTAL LIKVI. 219.600.00
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Formandsberetning for året f 999

Sa gik!dret 1999, og vi Åen samtidig taget ha "på et nyt irlestade

hd dat så vil bringe, ålgs malere ile £ me formilål hvandag, lerÉ

Pitideon, lie får Manged redhonibsonds tilbringes på æn se Ale bird 7?

De første måneder har ikke bragt noget nyt desværre, fristes man til at sige.
Al lg meget regnfulde forår, og deraf dårlige tilhørselsforhold, tbdet grønne

Dette han og vil bestyrelsen ikke tre med Ulag pll fr al blive baikyldt,

for al virhe som politi, og andre besynderbige adlethser, bs børnehkralejer.
Hvis daler enhelte grundejeres mening, bre ål bomme tlf generalforsamling,og
fenbægge deres synspunkter, og manfeelt påtage sig en post i best ribs idet jeg
snik FÅ allen merne hestylelse hoEAtingene fra, rese je tede,
evne varglage da Phosteme interesser.

ASestyrelsener tilfor medlemmerne, dot skal der ikke herske tvivl om.

Vi har t det forgangne år fået ny mand til at passe det granne områile,

Kredor Fogh hon påtaget sig jobbet, korfpeskal byde et volbommek,og håbet om.

et godt samarbejde.
|

XFiderne for gvæsståning kommer vi heller ikhe uden om é år, jeg nægter attro bl
ikke han hu ar mel af, al rel lider; frier ved fælles hjælp nå kunne ke dette

 kæmpå proble2441
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