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Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stenodden
Sommerlanå lørdag den 24. juni 1989 på Bregninge kro.

Formanden, Hans Jørgensen, bød velkommen til de fremmødte -
75 personer repræsenterende 40 grundejere.
Poul Andresen blev foreslået og valgt til dirigent og konsta-
terede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og be-
slutningsdygtigs
Formandens beretning var udsendt til medlemmerne, og derfor
var der kun få bemærkninger at supplere med.
Af disse skal nævnes, at græsslåningen stadig er et problem.
Formanden henstillede, at tiderne overholdes.
Farten på Sommerlandsalleen fik også et orå med på vejen. Der
køres alt for stærkt til fare for navnligt børnene.
Vedr. afbrændingspladserne henstillede formanden, at man kun
kommer brændbart materiale på - ikke jord, græs, malerbøtter,
plastic mv.
Endelig omtalte formanden tilslutningen til spildevandsplane
og oplyste at tilslutningen vilk koster6%, 28: skrampruretagem -
heri skal indregnes totalt: Carporte, udhuse og lign. Tilslut-
ningsafgiften skal betales over 2 år -— ialt 4 gaNge. I 1990
forhøles beløbet med lo kr. og i 1991 yderligere med 8 kr. pre .
Efter en enkelt forespørgsel fra salen stillede dirigenten for-
mandens beretning til afstemning og konstaterede en enstemmig
godkendelse.
Regnskab
Kassereren, Erik Jørgensen, gennemgik regnskabet og kommenterede
enkelte poster.
Den samlede indtægt var 97.328,07 kr. Udgifterne beløb sig til
87.231,89 kr. Der er således et driftsoverskud på 10.096,18 kr,
Status belancerede med 152.991,05 kr.
Det revisionspåtegnede regnskab blev enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Valg
Til bestyrelsen genvalgtes Hans Jørgensen og Gunnar Thomsen og
nyvalgtes Poul Ottø Thygesen.
Bestyrelsessuppleanterne H.P. Hyldager og Ruth Ingleby blev
genvalgt.
Som revisorer genvalgtes Kjær Knudsen og nyvalgtes Erik Jørgensen.
Revisorsuppleanterne Carl Bekker og Richardt Korsgaard genvalgtes.
Kontingent 1989/90
Med baggrund i det udarbejdede budget vedtoges det at fastsætte
kontingentet til 400 kr.
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Her kom forskellige ting til debat. Bl.a. mente Bekker, at
el-kasserhe langs vejene burde markeres.
Formanden omtalte de mange adresse-ændringer og henstillede
alvorligt til at give foreningen besked, når man skifter
adresse eller sælger sit hus.
Flere udtalte sig om bortfaldet af sommerfesten, og de fåeste
talte for en genoptagelse af sommerfesten.
Gustav Mielke foreslog en vejledende afstemning her og nu for
at se, hvad generalforsamlingen mente.
Dirigenten foranstaltede afstemningen, der gav følgende resul-
tat:

For sommerfest
Nej til sommerfest
Stemmer ikke

Talt:s

26
8
6

Ao

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til alle for
en saglig seneralforsambing og Tettede en varm bak stils Brærk
Jørgensen for hans mange år som foreningens dygtige kasserer.
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Gunnar Thomsen
sekretær

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen
sig således:

Formand
rasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Hans Jørgensen
Gunnar Thomsen
Poul Otto Thygesen
Gustav Egedal
Preben Hansen


