
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stenodden
Sommerland lørdag 23/6 1990 på Bregninge kro.
Formanden Hans Jørgensen bød velkommen til forsamlingen,og en særlig
velkomst til nye grundejere.
Villy Pedersen blev foreslået til dirigent,og blev valgt.Villy Pedersen
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
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Formandens beretning var udsendt til medlemmerne,så der var kun få bemærk

ninger til denne.Hans Jørgensen kom dog ind påvort store vandforbrug,og
og bad folk holde øje med deres stophaner,og han ønskede også at folk ville
klippe dereshegn langs stierogvænger, da det mange steder går for langt
ud. Vandmålere var igen i år til debat.
Frits Jensen mener at der skal opsættes vandmålere.
Korsgård vil hellere beholde en fællesmåler.
Bestyrelsens mening er at endnu kan det ikke betale sig at opsætte målere.
5)

Kasserer Gunnar Thomsen fremlagde regnskab, som blev enstemmigt vedtaget,
og han kom med nogle priser på vand.
Vandpris=3,90 pr. m/3 afløb=2,75 pr. m/3. Vandforbrug sidste 12 mår.
12394 m3 =82420 kr. Pr. husstand68/m/3=38 kr.pr.hus.
Trangbæk foreslog at vi sammenligner vandforbruget om vinteren.
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Ove Jensen ønsker generalforsamlingen flyttet tilbage til sommerlandet
med efterfølgende fest.
Gustav Milke foreslog også fest på sommerlandet,hvor folk så selv skulle
afholde nogle af udgifterne.
Bestyrelsen vil gerne afholde fest på sommerlandet,men vil have et festudva
lg,med kasseren som født medlem,og det udvalg kan nedsættes idag.
Der blev afholdt afstemning om en sommerfest, hvor grundejerne selv af
holder nogle af udgifterne.

Resultatet blev.
29 ja.
15 nej
3 blanke

Festudvalget blev. Gunnar Thomsen,Gustav Milke,0ve Jensen,Heidi Hansen
og Bjane Hundahl.
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Der kom forslag om at etablere en kiosk på området.Bestyrelsen undersøger
muligheden herfor.
Der køres fortsat for stærkt på stamvejen,. Der blev foreslået at lave bump

eler cementrør. Bestyrelsen undersøger muligheden herfor.
D

Til bestyrelsen genvalgtes. Gustav Egedahl og Preben Hansen

Til supp, Ruth Ingleby og Erling Trangbæk
6
Valg af revisorer. Kjær Knudsen og Erik Jørgensen
ERAT a SUpp. Carl Bekker og Richard Korsgård
T

Med udgangspunkt i kasserens budget, blev kontingentet fastsat til 700 kr.
Formanden takkede for en god generalforsamling,0og håbede på en god Sct.
Hans aften.
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