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Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland
Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 18 juni 2011 kl. 14.00 i teltet på ”flagpladsen”.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab/budget/kontingentfastsættelse
4) Indkomneforslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Hundahl (ikke på valg)
Ingrid Matthiesen (ikke på valg)
Anette Nielsen ( modtager ikke genvalg)
Søren Skøtt. ( modtager ikke genvalg)
Claus Bisgård (ikke på valg)

Valg af suppleanter
Tove Ullegård
Inge Tirsvad

Valg af revisor
Ove T Jensen, Erik Jørgensen

— Valg af revisor suppleanter
Torsten Nielsen.

Carl Tirsvad

6) Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 12. juni 2011

På bestyrelsens vegne
Bjarne Hundahl
Formand Af

hensyntil traktement ønskes tilmelding senest den 12 juni 2011.

Benyt venligst nedenstående kupon, der skal afleveres til formanden på adressen Hybenrosevej 1,

Stenodden. Eller på adres. Frøvænget 14 5700 Svendborg
Antal personer

Navn

Adresse

16-05-2011
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Formandsberetning for året 2010.

Atter et år på Stenodden sommerland, og igen et år uden de store ting at berette om.
En enkelt ting vil jeg gerne have en snak om, nemlig affaldsstativerne på stranden.
Et forslag kunne være at udlejerne anskaffede sig et ekstra stativ eller en blå
container, til deres udlejningshuse , for det kan ikke være meningen at stativerne på
stranden skal bruges til almindeligt husholdningsaffald eller er det?
En enkelt grundejer mener åbenbart det er smart at begynde at bruge motorsavkl. 7
om morgenen.
Stranden er blevet renset for tang ( virkelig flot resultat) og dersom resultatet bliver
som håbet, gentages processen næsteår.
Med hensyn til foreningens økonomi menervi at vi skal have ca. 500,000 ståendetil
eventuelle større skader på veje eller kloakker, vi har lige haft en reparation på
Mirabellevej til 45,000.
Internetforbindelse er også noget der trængersig på i sommerhusene, men indtil

videre må man væbne sig med tålmodighed, men når der kommernytvil der blive
orienteret på foreningens hjemmeside.
Der er åbenbart nogle der har fået oplyst at man kunne få et password men dette er
ikke tilfældet.
Græsslåningen på fællesarealet bliver betalt med et fast beløb om året, og bliver det
passet som hidtil kan vi kun være tilfredse.
Som sædvanlig er der nogle raske damer der sørger for pølser mm i forbindelse med
broen samt borddækning kaffe og kage til generalforsamlingen, en stor tak for det.
Til slut vil jeg gerne byde nye grundejere velkommen på sommerlandet, og ønske alle en
god sommer.

Bjarne Hundahl
Formand.
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