
Formandsberetning for året 2009.

Året2009blev et af de merestille for grundejerforeningen, ingen klager fra naboer
eller andre .

Man kan vel heller ikke kalde det en klage, men en høflig forespørgsel . da jeg blev
ringet op af et medlem, og blev spurgt om foreningen ville betale for snerydning på
Stenodden.
Jeg forklarede vedkommende bestyrelsens holdning til problemet, at vi ikke ville
betale, men at man selv måtte til lommen, hvis man ville have ryddet sneen, eller også
gå fra Stenoddevej og til bestemmelsesstedet.( vil gerne tage debatten den 12 juni.)
I løbet af sommeren er skuret blevet malet, ligeledes borde og bænke, efter en del
udskiftning af diverse brædder.Den største post er renoveringen af broen, men kan bukkene holde de næste
femogtyve år er det vel det bedste der kunne gøres her.
På sidste års generalforsamling havde vi besøg af ejeren af Stenodde skov, der
fortalte om fældning og nyplantning i skoven, og resultatet er blevet udmærket, og
ingen har været generet i perioden , hvor arbejdet har fundet sted.
Grenpladsen er absolut et godt tiltag, men bliver fremover væsentlig dyrere at holde,
idet kommunen ikke mere vil modtage affaldet i Svendborg men vognmanden skal helt
til Klintholm, og det bliver desværre en meget dyr ordning for os, ligeledes skal
pladsen laves om, således vognmanden kan køre med et "helt træk" men det fortæller
Ingrid om.
På fællesarealet er der i år lavet aftale med en grundejer om græsslåning, til en noget
lavere pris end sidste år.
Broen er på plads , og som sædvanlig med stort set de samme deltagere , men en god
formiddag uanset vejret er det.
Skraldestativer m, m.vil blive malet i løbet af sommeren," arbejdsdag” den 26 juli.
En tak til damerne der servicerer os, til broen eller generalforsamling, til flagpasserne
og endelig til bestyrelsen, for et godt samarbejde i det forgangneår.
Til slut vil jeg gerne byde nye grundejere velkommen på Stenodden sommerland, og
ønske alle en god sommer,

Bjarne Hundahl.

04-05-2010



Grundejerforeningen Stenodden SommerlandDriftsregnskab for perioden 1.april 2009 til 31.marts 2010

Udgift kr indtægt kr
1001 Kontigent/indskud/gebyr 238.450.001004 Renter grundkonto

9.031005 Renter kapitalkonto
|. 3.623.951008 Fra festudvalg

1.335.00
243.417.98

2001 Generalfor/ Skt.Hans 19.647.752002 Kontor 3.753.502003 Rep/vedligehold veje 00.002005 Fællesarealer 64.135.632006 Forsikringer 4.418.002007 Rep.bro ud/ind 2.602.832008 Bestyrelsesmøder m/m 10.303.802009 Gaver 658.002012 Nyanskaffelser 5.069.002993Ialt 110.588.51

2996 Årets resultat
132.829.47

Balance

Aktiver Passiver
4100 Kassebeholdning 138.45
4101 Driftskonto 947.904102 Kapitalkor 431.576.34
4195 Aktiver ialt kr 432.662.69

2996 Årets resultat
132.829.47

Kassebeholdning 01-04-09 35.13Driftskonto 01-04-09 1,400.20Kapitalkonto 01-04-09 298.397.89
299.833.22

Egenkapital primo 2009
299.833.22Egenkapital ultimo 2010
432.662.69
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Grundejerforeningen Stenodden Sommeriand
Budgetforslag for perioden 1. april 2010 til 31. marts 2011

Udgifter Indtægterkr kr
Generalforsamling kr. 22.000,00
Kontor kr. 4.500,00
Rep. & vedligehold ve kr. 10.000,00
Fællesarealer kr. 85.000,00
Forsikringer kr... 4.500,00
Gaver kr. 700,00
Møder kr. 10.000,00
Bro rep.ud/ind kr. 50.000,00
Nyanskaffelser kr. 35.000,00

kr. 221.700.00

Kontigent 198 a' kr.1.200 237.600.00

Overskud kr... 15.900.00
kr 237.600.00 237.600.00

Til orientering:
Fællesarealer: Græsslåning; sandtil stranden og kørselfra p lads
Bro: Rep. Af bukke og galvanisering
Nyanskaffelser : Renovering af plads på Stenoddenvej


