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Referat af generalforsamlingen den 19/6-1982

på STENODDEN SOMMERLAND.

Mødet startede kl1.1479 med kaffe og brød - herefter bød formanden
velkommen O& gik over til punkt 1: valg af dirigent. Bestyrelsen fore-
slog Svend Åge Mørk, og da der ikke var andre forslag, blev Svend Åge
Mørk valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig ind-kaldt og gik herefter vover «til -punkt.2: Formandens-beretning:
"Man kan ikke sige, at store sager har præget det forløbne år, men

angående vandværket har vi fra kommunen og vandværket modtaget en digerrapport, udarbejdet af ingeniørfirmaet Kemp & Lauritsen, hvor der af
den generelle beskrivelse kan nævnes, at de udtagne rå- og rentvandsana-
lyser viser, at såvel rå- som rentvandet er af en god kvalitet. Ved en
fejltagelse har vi til vandværket opgivet et forbrug på 28.000 må pr.år.Det fejloplyste er fremkommet ved en misforståelse ved aflæsningen, som
ingeniørfirmaet og vandværket "hoppede" på. Da vi kun har tilladelsetil en oppumpet mængde på 20.000 mi pr. år, så forstår man reaktionen,
men vi har selvfølgelig berigtiget de opgivne mængder, som viser sig at
ligge omkring 3.000 m> prysår;uså vi har-en-god marsimmop tilrdet til=ladte.

Man har flere gange henstillet til os at opsætte en håndvask på
vandværket. Vi har forsynet vandværket med et såkaldt "kammerstativ"
med vaskefad, håndklæde og sæbe, og vi er nu spændt på, om dette kantilfredsstille myndighederne.

Iøvrigt havde man planer om at udlægge ledninger fra vandværket tilandre brugere og - eller sammenkobling med andre af øens vandværker,
men ved en senere skrivelse herom fremgår det, at dette vil blive så be-
kostelig affære, at man tilsyneladende vil se bort herfra.

Vi har foretaget de nødvendige reparationer, som det også fremgår
af regnskabet.

Fra kommunens tekniske afdeling fik vi et brev angående udstykningaf en hjørnegrund ved indkørslen til Sommerlandsalleen, hvor man anmo-
dede om tilladelse til udkørsel på Sommerlandsalleen. Bestyrelsen var
eenstemmig i sit svar til kommunen, idet man fandt det uhensigtsmæssigt,
da ingen andre grunde har udkørsel til, denne vej, ligesom viovar- enige
om, at det trafiksikkert var uheldigt, hvis en sådan udkørsel blev etab-leret. Vi har ikke siden hørt noget til planerne.

Med hensyn til vores badebro er denne blevet behandlet efter fortje-neste, og jeg vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig opgaven
med optagning og udsætning. Lige som sidste år var der også strandrens-
ning - også her siger vi tak for en god indsats. I denne forbindelsevil vi gerne sige tak til Neumann og Bekker- der har brugt al den maling
der ifølge regnskabet er brugt.

Mandag den 15.februar bragte "BT" en artikel angående bade-og både-
broer, hvor det offentlige har udsendt en bekendtgørelse, som efter en
fynsk kommuneingeniørs opfattelse er helt hen i vejret, og på et møde
med politikere blev der protesteret så kraftigt, at man gennem folketin-
get vil have denne bekendtgørelse fjernet, fordi den er helt urimelig, -
men kommende bestyrelser kan godt forudse visse besværligheder, såfremt
det ikke lykkes at få fjernet dette cirkulære.

Her på SOMMERLANDET har vi hidtil kunnet få alt til at glide i al
fordragelighed, dog måtte vi sidste år tage et møde med de to handlende,fordi vi mente, at den "krig" der var opstået dem imellem ikke skulle
føres på sommerlandets område.

Ved dette møde, der afholdtes hos kassereren og hvor også sekretæ-
ren var til stede, nåede man ikke til enighed, men på generalforsamlin-
gen gik et flertal ind for, at den "grønne butik" skulle have fortrins-
ret, og bestyrelsen skulle så i dette år modtage et udspil, så der kun-
ne skabes klare linier. Vi har ikke modtaget et sådant udspil, hvorimod
man ved sæsonens begyndelse igen fandt situationen uholdbar, hvorfor
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bestyrelsen mødtes, - og jeg citerer fra sekretærens beretning:" Bestyrelsen drøftede problemet på et møde den 31/5, og man blev

enige om, at bageren måtte undgå placeringen af sin vogn på Sommer-
landsalleen indtil generalforsamlingen, fordi man ville hævde ved-
tægterne på området, som klart siger, at parkering på sommerlands-alleen ikke er tilladt. Dette er ikke blevet efterkommet.
Bestyrelsen tog ikke stilling til, hvem der skulle have salget på
Sommerlandet, idet dette spørgsmål naturligvis”ville blive taget
op på generalforsamlingen, hvor en flertals- beslutning må afgøredette spørgsmål. Det blev dog slået fast, at området er privat, ogdet må være medlemmerne der bestemmer, hvem der skal komme."
På de tidligere generalforsamlinger har det været småt med forslagfra medlemmerne, men dette billede har ændret sig i år, og der vil nok

være flere ting, der vil give anledning til en vis drøftelse, så derforvil jeg korte beretningen af Vv< der er dog een ting, vi ikke må glemme, -
det er Chr.Thomsen, "som igen'i år har gjort os en mængde uvurderlige
tjenester, - alene pasningen af vandværket er i sig selv en stor ting,
men også afbrænding af vore pladser ved fællesområdet har været bela-
stende, jo større vore træer og buske bliver, des mere affald, - og så
kan vi tænke os til resten ... - På medlemmernes vegne vil jeg gernesige Chr.Thomsen TAK for den aldrig svigtende interesse, - og hermed enlille erkendtlighed for sliddet !

Hermed giver jeg generalforsamlingens videre forløb i hænderne på
dirigenten. "

Spørgsmål til formandens beretning: |Flere rejste spørgsmålet vedr. bageren - og "Den gørnne butik" fra Bjer-
reby. - Formanden kunne svare, at tilladelsen var givet for 1 år til"den grønne butik", ”—= Et'medlem foreslog, at tilladelsen fast fremover
skulle gives "Til den grørne"Butik.

Dirigenten og bestyrelsen foreslog, at man under eventuelt tog en
afstemning om dette spørgsmål.

Herefter osgik- manover Til -punkt”3:
Man tog regnskab og budget op under eet - v/kasserer Erik Jørgensen.
Se vedlagte regnskab - budget !

Et medlem rejste spørgsmål om, hvor mange gange græsset på fælles-området blev slået. - Erik Jørgensen kunne oplyse, at beløbet dækkede
4 gange græsslåning. ;

Et medlem spurgte, hvad beløbet "tilsyn" dækkede - Erik Jørgensen
svarede, at beløbet var til Christian Thomsen for at se efter området.

Herefter gik man over til punkt 4% - forslag fra medlemmer og besty-relse
Forslag I var fra bestyrelsen:

Ændring af reglementet for STENODDEN SOMMERLAND, tilføjelse til stk. 5,
samt brug at motorsave og havefræsere. - Dette blev godkendt.

Forslag II vedr. festen på SOMMERLANDET - et medlem havde indsendtnedenstående:
"I 1981 blev der på fællesområdet afholdt en meget vellykket og

godt tilrettelagt fest, - at der var mennesker, som havde gjort et me-
get stort arbejde, var vi alle-klar over.

Men på generalforsamlingen om eftermiddagen så vi, at der var afsatet meget stort beløb til denne fest. Vi synes, det er forkert, at der
bruges så mange penge på en fest, hvor der ikke er plads til, at samt-
lige grundejere kan være med, og vi har derfor følgende forslag, som
ønskes fremlagt på generalforsamlingen

De, som ønsker at deltage i den fælles fest, skal ved tilmeldingenbetale et beløb pr. husstand til grundejerforeningen. Regnskabet for
1981-festen kan være vejledende for beløbets størrelse. Vi mener, det
er uretfærdigt over for de mennesker, der eventuelt ikke er plads til
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og også over for dem, som ikke ønsker at deltage i store fælles fester,at de skal være med til at betale for andres fester. Der kan naturlig-vis først blive tale om betaling ved næste års fest. "

Bestyrelsen kunne oplyse, at ingen var blevet afvist, da huset vardobbelt så stort som sidste år. Det fremgår også af regnskabet, at detafsatte beløb ikke alene går til festen, men også dækker udgifter vedr.generalforsamlingen. z

Et medlem foreslog, at forslaget blev forkastet på det nuværende grund-lag. - Endvidere kunne bestyrelsen garantere, at ingen ville blive af-vist fremover, alle ville kunne deltage, og der vil blive sat en fristfor tilmelding fremover.
Forslaget blev herefter trukket tilbage.

Forslag III - A. Et medlem foreslog, at man Sct.Hans-aften medbringeren fakkel hver, hvorefter man, når bålet er forbi, går op gennem Som-
merlandsalleen. - KDette kan man kun henstille.
B. Man foreslog blomsterkummer, forskudt på Sommerlandsalleen, så mankunne begrænse farten - det haster !

Her blev der talt både for og imod, - men man enedes om, at man istedet for blomsterkummer, ville nedsætte den tilladte hastighed til20 km/t - og opsætte et skilt mere.
C. Der fremkom forslag om lukning for vandet i januar og februar måned.-
Dette forslag blev forkastet - idet en sådan lukning ikke er mulig...
D. Man foreslog påbud om, at bådene skulle holdes på venstre side afbadebroen.
Formanden foreslog, at man markerer området med en stolpe - samt opsæt-ter skilt, hvor man ikke må have bådene liggende.
"Der var endnu et forslag, som tangerede forslag D. - derfor blev detteforslag taget tilbage.
Der blev fremsat forslag om ugentlig græsslåning af fællesområdet, samt
om sprøjtning for Mælkebøtter, da vejkanterne allerede er sprøjtet. -
Her havde mange ordet, men man fulgte kasserer Erik Jørgensens forslag,
som» gik ud på, at græsset fremover bliver slået dobbelt så mange gange
som hidtil, det ville betyde 10 kr. mere pr. husstand pr. gang.(ugentlig græsslåning af fællesområdet - pris 15.000 kr. + sprøjtning)
Det blev foreslået, at man indrettede legeplads på højre side af fælles-arealet. …- dette forslag kunne man ikke tage op, - på grund af fred -ningsstyrelsen.
Man kom ind på problemet vedr. løsgående hunde. - Her blev henvist tilvedtægterne for STENODDEN SOMMERLAND, hvor løsgående hunde ikke er til-ladt ! .

Herefter gik man over til punkt 5 - valg til bestyrelse m.v.
Formanden Erik Eder-Jensen = genvalgt
Bestyrelsesmdål. Carl Gustav Egedal - nyvalgt
Revisorer: Kjær Knudsen -— genvalgtAxel Nielsen - nyvalgt
Revisor--), Carl Bekker - genvalgtsuppl.)" Leif Jørgensen genvalgt
Bestyrels.-) Birthe Johansen - genvalgt

suppl. ) Gunnar Thomsen -… nyvalgt



be

Punkt. 6: = Kontingentet for året -1983 blev sat til krsv4502=
Punkt 7: - Eventuelt:

Der var kun et punkt under eventuelt, nemlig om handelen på Sommer-
landet.

En afstemning gav flertal for, at "den grønne butik" skulle have
handelen, og man ville henstille, at varerne blev prismærket, idet der
var klaget over, at dette ikke hidtil havde været tilfældet.

Bestyrelsen skal herefter underrette de implicerede parter om afgø-relsen.
Herefter takkede formanden dirigenten for god ledelse af mødet -

og generalforsamlingen sluttede.

15. juli 1982

Poul Andresen


