
Generalforsamitingen den 16. juni 1984 på
STENODDEN: :SOMMERLGAND

Mødet startede med kaffe og "brød rr der -varmødt. 110 medlemmer;
Herefter bød formanden velkommen og gik over til
Punkt 1 valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Svend Aage Mørck, som blev valgt.
Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet.

Punkt 2. Formandens beretning (se vedlagte beretning”)
Formanden nævnte indvidere at nogle grundejer havde klaget

over at der var skæreolie i vandet fra vandværket.
Dette kunne formanden afvise da der lige var blevet taget

prøver af vandet. |

De overnævnte grundejer vil gerne have taget prøve ved Deres
hus næste gang prøverne skal tages.

Indvidere var der spørgsmål vedr. Postanlægget, der efter-
hånden er meget forfalden.

Formanden lovede at bestyrelsen vil drøfte det med post-
mesteren i Svendborg om evt. at nedlægge anlægget.

Endvidere kunne formanden oplyse at stikledningen (vand)til beboerne uden for området ville på nuværende tidspunkt
koste kr, 36,000,= "til De tre mermeste,fsomede selv skal" betale:

Herefter; blev formanden. .s beretning.….godkendt.
Punkt 3 - Regnskab for foreningen og vandværket:

Kassereren gennemgik regnskabet samt bemærkede, at det
var underskrevet I protokollen af Aksel-Jensen-den—10/6=8408
af Kjær Knudsen den 23/6-84, og ikke på regnskabet som et medl.
havde bemærket.

Spørgsmål til regnskabet:
Et medlem forespurgte, om honorar til kasseren,
Kassereren kunne oplyse at han ikke fik penge for at fører

regnskabet.
Herefter blev regnskabet. godkendt!

Punkt 4 - Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Forslag I - ang postkasserne;.….er. .det.en….lov ?

Bestyrelsen lovede som tidligere at drøfte det med postmesteren.
Forslag Il - generalforsamlingen fremover afholdes på Bregninge

Kro,
Formanden kunne oplyse at der sidste år blev vedtaget at

generalforsamlingen - samt festen skulle afholdes på området.
Då der kommer flere, mår idet«bbiver afholdt på «området,

Et medlem foreslog at man evt. kunne bruge lønnen tilkasseren for at nedbringe udgifterne.Flertallet syntes at det var en glimrende måde at afholde
generaåalforsamling først og -derefter fest, der blev afstemning
om ovennævnet. Udfaldet blev at generalforsamlingen SKAL blive på
friarealet,”og TKKE-Bregninge SKÉO

Forslag III -. Festdeltagerne skal selv betale udgifterne
Der blev afholdt afstemning, .«fesultatet blev at deltagerne IKXE

skulle betale.
Forslag IV - Flere bænke ved stranden.
Bestyrelsen tager sig af sagen.
Forslag V -

—
Flere. legeredskaber for børn evt. ved stranden.

Bestyrelsen undersøger som…det…er -tilladt at. sætte redskaber op.



Punkt 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
På valg var til bestyrelsen Erik Eder Jensen, der ikke

ønskede genvalg samt Carl Gustav Egedal der ønskede genvalg.
Der blev forslået: Carl Gustav Egedal - Birthe Johansen -
Gunnar Thomsen
afstemningen blev: sBirtherjtohansen sas 0 4 Stemmer

Carl Gustav Egedal......%… 38 stemmer
Gunnar Thomsen 800000 540 30 stemmer

til suppleanter blev valgt Gunnar Thomsen og Arthur Jensen
Punkt 6 Valg af revisorersor suppleanter,

Der var genvalg.
Punkt 7 - Kontingentfastsættelse,

De 800,- kr der var foreslået, blev vedtaget
Punkt 8:="Eventuelt:

Erik Jørgensen bad om ordet:og takkede formanden Erik Eder-Jensen
for det store arbejde han har gjort for Stenodden”s sommerland
og beklagede at han trak sig tilbage.
Erik Eder Jensen vil senere få en gave overrakt af foreningen.

Et spørgsmål vom åbningstiderne. i den nye kigsk kunne"
oplyses at der ville være åben fra kl. 7 ESPN

Formanden bad om ordet og takkede for den tid han havde
været formand for området. Indvidere en tak til bestyrelsen.
Samt tak til dirigenten for god ledelse af mødet.

Herefter var der ikke flere spørgsmål - og dirigenten
takkede for god ro og orden, hvorefter der blev udråbt Hurra
for SOØOMMERLANDET 11.1

Poul Andresen

Bestyrelsen nedsatte sig senere med følgende:
Formand : Hans Jørgensen Mirabellevej 1

Næstformand: Birthe Johansen Humlevænget 7

Kasserer: Erik Jørgensen Røllikevænget 9

Sekretær: Poul Andresen Brombærvej 4

pvyrigsmådl Carl rGuståv- Egedal Mirabellevej se.
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GENERALFORSAMLINGEN  16/6-1984.
STENODDEN SØMMERLAND GRUNDEJERFORENINGEN.

På grundejerforeningens vegne vil jeg gerne byde velkommen til
dette års generalforsamling, og som sædvanlig et særligt velkommen

til nye grundejere, der siden sidst er kommet til, og iøvrigt glæde
mig over den usædvanlig store tilslutning.
Forinden vi går over til dagsordenen finder jeg det naturligt at
mindes afdøde Bent Øien, der i en årrække har været et endog meget
interreseret medlem af grundejerforeningen, Bent Øien hørte til den

"gamle garde" og var især kendt på stranden, som en virksom lyst-
fisker, og har givet råd til mange af de unge mennesker, der dyrkede
den samme interesse. Jeg udtaler et æret være Bent Øiens minde.

Derefter vil vi afholde valg til dirigent. Bestyrelsen foreslårg
Fa RSRDGV Ce LED geesse esesedsede eee eseeeeete esset eee eee eee ae deb

Formandens beretning:
Må jeg til indledning komme med en praktisk oplysning, der især
angår de grunde eller ejendomme der har været handlet i den senere
tid. Jeg er af en grundejer blevet gjort opmærksom på, at han er
blevet afkrævet et bidrag til Svendborg kommunes rensninganlæg, be-
løbet er opkrævet over skattebiletten, og drejer sig om ca. 450o kr.
Dette er selvfølgelig en fejl, idet området her har eget rensnings
anlæg.
Det følgende kånne jeg godt underholde forsamlingen med i en endog
lang redegørelse, og så vil jeg tro, det ville knibe med at nå festen
i aften, så jeg skal indskrænke det så meget jeg formår. Min tid og
ikke mindst den omstændighed at jeg er bosat i Svendborg har været
optaget af den ”handelskrig" som sidste år fandt sted på sommerlandet
og dette har givet anledning til et indlagt revunummer .i den lokale
Tådinge revy. Derefter fulgte omtale i avisen, og jeg skal ved lej-
lighed samle det hele, idet jeg har gemt samtlige udklip, og de dertil
hørende skrivelser.

Imidlertid er Bageren xmxsi holdt op med at drive forretning
og så skulle man tro den hellige grav velforvaret, men så sent som for
ganske nylig, var der i den lokale avis et billede af bagerens kone
fotograferet på Stenodden sommerland, med en salut om, at årsagen til
lukningen delvis skyldes den omstændighed, at grundejerforeningen
kun ønskede en forhandler, idet man ikke wør interreseret i handels-
krig” ført her på området.

Det skal måske lige bemærkes, at den meget skrivende
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kvindelige journalist er indfødt Tåsingebo.
Fra en kreds "afmedlemmer" er der til generalforsamlingen stillet en

række forsååg, bl. a. også oplysning om hvorledes etablering af kiosk

er fremkommet, og hvorfor der blev sendt et så lidet oplysende brev
ud til medlemmerne? Dette punkt har jo med en del af det foregående
at gøre, så jeg vil tillade at inddrage dette i beretningen. Det fatale
brev skyldes min ringhed når det gælder udformningen, men årsagen er ,

at bestyrelsen fra den grønne butik ved P. Bybo Christenden i februar
modtog et brev vedhæftet en skrivelse fra Levnedsmiddelkontrollen
og jeg skal tillade mig at citere skrivelsenesereeeee0ee00eeeee 00000
Dette brev tillod formanden at kommentere med en skrivelse til levneds
middelkontrollen, som jeg tillader mig at citeree oeoooe0oeo0oe0oreeeee
Jeg fandt, at det var nødvendig for bestyrelsen ved forhandling med

købmanden, at være fuldt orienteret, imidlertid fik jeg kun en opringning,
fra Dyrlæge Hjelme, hvor han orienterede mig om, at brevet ville blive
snedt videre til NYBO Christensen til udtalelse.

Hvorfor pokker det skulle det, kan jeg ikke finde ud af, da

det var et svar fra levnedmiddlkontrollen vi var interesseret i, men

indtil dato, står svaret hen i det uvisse, og det bliver det vel ved med?

Vi har endnu ikke fået noget svars…s…e…

Man kan ud fra det foregående slutte, at alternativet med handel
på området var et hus eller en anden form for køretøj eller hvad ved jeg,
så længe der ikke har været forhandlet ved man jo ikke, hvad der kunne

komme ud af det.
De fleste, der kender mig ved udmærket, at jeg åldrig ville

være interreseret i en kiosk med lang åbningstid, og det er ganske rigtig,
at man for år tilbage vedtog ikke at lave butik på området, selvom dette
på dette tidspunkt var ud fra helt andre forudsætninger med helårshus
og tilhørende privatbolig.

Derfor blev det omtalte brev udsendt, og jeg modtog ialt 125

svar, hvoraf 92 var ja-- 32 nej og 1 blank.
Jeg mener medlemmerne har krav på disse tal. :

Det er min faste overbevisning, at ja stemmerne ville have været endnu

flere, såfremt jeg i brevet havde nævnt, at kiosken skulle have begrænset
åbningstidsé

Imidlertid fremkom der midt under indsamlingen af svarene et
forlydende om, at Vemmenæs hotel havde ansøgt og fået bevilget åbning
af en kiosk, hvorgor en del af bestyrelsen kødz holdt et møde, hvor for-
manden ikke kunne være tilstede, og vedtog at afblæse alt om kiosk på

området, og sende Nybo Christensen et brev, hvor man gav udtryk for
følgende seere 0ee000e eee eo re 0e
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Så har vi et smertensbarn mere...… det er vandværket... .… idet vor advokat
Grethe Laursen under forhandling vedrørende vand til beboere uden for om»

rådet er stødt på et problem, at vandværket skulle momsregistreres. Det
følgende er peronlige betragtninger, idet vor kasserer har meddelt, at
såfremt der skulle føres momsregnskab, så ville habh ikke deltage mere,
jeg har forespurgt en af mine gode venner, ansat ved toldvæsenet, om

det kunne være rigtigt at vi skulle sidde og finde ud af hwad du skal
betale i moms til mig, og hvad jeg skal betale til dig...??7???? han for=
talte at detv var rigtignok, det havde noget med konkurrence føøvridning
at gøre, så er det man tager sig til hovedet, og spørger sig selv, er
det dig der er gal på den, hvem i alverden skal vi konkurrere med, udover
os selv, de få der kan blive tale om er så få, at omsætningen vil blive
så begrænset, at jeg mener vi skal holde stand så længe som mulig, og

forlange en retslig afgørelse. Jeg kan oplyse, at jeg har talt med flere,
og det er ikke alle steder, man er momsregistreret. Grethe Laursen har
oplyst, at hun fører momsregnskab for Horne sommerland. og det koster ca.
5000,00 om året.

De beboere udenfor området, der har søgt om tilslutning, har
fået følgende tilbud forelagt. seeee0e00000eeeee0eeee0eee0ee00000…e

I brevet fra en kreds af medlemmer indgår også følgende
spørgsmål: der er skæreolie i vandet fra vandværket- har man tænkt på
at får det fjernet? Da der er 6 i kredsen, der har skrevet under på
forslagene, må jeg spørge om, hvem der har konstateret skæreolie, for
det kan ikke være alle, der har problemet?

Jeg har samtlige prøveudtagninger siddende i en mappe, hvor
der ikke på en eneste, har været bemærkninger, der kunne give anledning
til spørgsmålet. Idet der skulle have vist sig fenol, idet dette "Fludium"
er indeholdt i skæreolie. Jeg søgte oplysning hos John Nielsen, der gav
følgende forklaringg: Vandværket er lavet for ca 16 år siden, og alle
rørsystemer er svejsede, hvorfor der ikke fra vandværket kan være tale
om skæreolie, og at dette i de forløbne år, forlængst ville være skyllet
ud, så vedkommende grundejer, må sikkert søge miseren hos sig selv, idet
installationen kan være udført med brug af skæreolie.

Desværre har foreningen ikke undgået hærværk, idet vort skilt
ved inkørslen til sommerlandet i foråret er fjernet, og ikke siden
fundet, ligesom skiltet med hasighedsbegrænsningen var forsøgt væltet.
En enkelt grundejer har været udsat for tyveri, og mærkeligt nok er det
aaden gang dette har fundet sted i det samme hus. En avisomtale af til-
fældet gav opringninger til formanden fra kær nær og fjern, men jeg håber
at alle blev beroliget, og håber ikke vi bliver udesf Yderligere tilfælde.

Der er stadig visse ting der gentager sig år for år.
Afbrændingspladserne er blevet mere end flittigt brugt, men jeg må som
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sædvanlig henstille til grundejerne, at vise nogen hjælpsomhed, ved at
læsse affaldet xnddæm af indenfor stensætningen---- vi kan ikke være be-

kendt, at Chr. Thomsen gang på gang skal rydde opfor beboerne... jeg gør
opmærksom på, at det er en tjeneste Chr. Thomsen gør os--- vis så megen

hensyn, at vi stadig kan være bekendt, at tage imod denne hjælpe……….……

Der er også forekommet enkelte tilfælde, hvor grundejere har
brugt deres motordrevne græsslåmaskiner udenfor de i vedtægterne vedtagne
tider. jeg gør derfor opmærksom på at græsslåning med motorklipper -
motorsave og havefræsere må køre i tiden fra 9 - 12 og 17 - 20 på hverdage,
og søn og helligddgge-kun fra 9 - 12 .

Det kan kun være i alles interesse, at vedtægter og deklarationer
bliver overholdt. ;

: Som sædxalig sædvanlig har "Tordenskjolds soddater"” været i ilden
med udsætning af bro og strandrensning, beszyrelsen siger tak for hjælpen.
Jeg har nævnt Chr. Thomsens indsats, og vil gerne sige tak herfor, med en

Tille erkendtlighed til ”ganens" vederkvægelse.
Skulle der være ting, som medlemmerne mener jeg har glemt i be-

retningen, så vil jeg gøre opmærksom på, at der under pkt. 4 fremkommer

en del forslåg, som er' indkommet.
Under min omtale af vandværket var jeg ikke inde på sidste års

generalforsamling, hvor bestyrelsen var indstillet på, at få dette automa=-

tiseret, og irkenxte indhente tilbud på denne videre udbygning, som på

begyndtes sidste år. Vi har et tilbud fra John Nielsen, og bestyrelsens
sekretær har sammen med en god ven derer ingeniør på dette felt gennem

gået tilbuddet, som med visse småændringer er fundet i order.
Prisen er ca. 64.000.00 + moms, dertil kommer en del elinstallationer, der

beløber sig til ca. 4000.00 + moms altsammen i priser udregnet i november

1983, så vi må nok se i øjnene, at dette prisnivou ikke holder, når arbejdet
engang bliver sat i gang, hvis det bliver aktuelt.

Skulle der i min beretning være enkelte småfejl og skrivefejl,
så bær over med formanden, idét jeg har fået en ny skrivemaskine, jeg ikke

er helt dus med endnu.
Hermed er min sidste beretning for grundejerforeningen slut, og

jeg beder medlemmerne "skyde løs""--- jegskal svare så godt jeg formår.


