
Ordinær generalforsamling i Grundejerfoæeningen Stenodden
Sommerland afholdt i træhus på strandrn 22/6 1991.
Formanden bød velkommen,og en særlig velkomst til nye medlemmer.
l1.Villy Pedersen blev til dirigent,og kunne konstantere at general
forsamlingen var lovlig indkaldt.
2.Formandens beretning var udsendt til medlemmerne i forvejen så der
var ikke kommentar til denne.
Formanden havde enkelte tilføjelser. Han oplyste om at bestyrelsen
den 27/6 1990 modtoget brev fra en advokat på vegne af en grund-
ejer, der var utilfreds med afholdelse af festpå  ssommerlandet.
Kassereren kunne tilføje at der i år ville blive udsendt to regn-
skaberen til generalforsamling og en fra fest.
Hans Jørgensen orienterede om at vi skal have vandmålere senest
1/12 1992. Bestyrelsen foreslår at vi køber brønde ind kollektivt,
da der en del penge at spare ved dette.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til.
A Svendborg Kommune overtager ledningsnettet frem til stophanerne.
BHver enkelt medlem afregner selv vandforbrug til Svendborg Kommune.
C Adv. Grethe Laursen indvolveres i forhandlingerne med Svendborg
Kommune.

D.Bestyrelsen tager tilbud hjem på målerbrønde,som opkræves over
kontingentet på 2 år.

3.Kasserer Gunnar Thomsen aflagde regnskab som blev godkendt.

4.Frits Jensen kom med et forslag til at festdeltagere betaler det
fulde beløb,eller give beløbet til Kræftens bekæmpelse.
Fru Naurby kom også med forslag til festen

l.Fest som alle betaler.
2Festen betales af deltagerne.

3.Ingen fest overhovdet.
Disse tre forslag blev stillet til afstemning.
Punkt 1 : 4

Punkt 2 i 23

Punkt B 2 1

Der var to blanke.



5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand Hans Jørgensen ønskede ikke genvalg
Ind kom Erling Tranbæk
Genvalg til. .

Gunnar Thomsen og Poul Otto Thygesen

Valg af 2 supp. valgt blev.
Villy Petersen og Bjarne Hundahl.
Valg af 2 revisorer.
Erik Jørgensen og Kjær Knudsen.
Valg af 2 revisorer supp.
Carl Bekker og Richard Korsgård.

7.Kasserer Gunnar Thomsen foreslog
for 1991-92 hvilket blev vedtaget.
8.Var afsluttet under pkt.4.

kontingentet til 7oo Kr.

9.Der blev rettet en stor tak til Hans Jørgensen fra Grundejer-
foreningen,ledsaget af en dejlig hvilestol som tak for den store
indsats igennem årene.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger.
Formand:Erling Tranbæk.

Næstformand :Preben Hansen.
Kasserer: Gunnar Thomsen.
Sekr. Poul "Otto Thygesen
Bst.mdl. Gustav Egedal.

Sekr. P O Thygesen.



GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND

August 1991

Som vedtaget på generalforsamlingen den 22. juni 1991
er kontingentet for indeværende regnskabsår fastsat
uforandret til kr. 700,7 , som bedes betalt senest
Lavoktober. 1991.

Nye sommerhusejere skal i følge foreningens vedtægter
betale et indskud på kr. 1009—.

Det henstilles alvorligt til alle at give foreningen
besked ved flytning af privatadressen.
Husk ved salg af sommerhuset at meddele navn og adresse
på den nye ejer.

Med venlig hilsen
very fhoveder

Gunnar Thomsen
Skjalm Hvides Vej 4

5000 Odense C.
telf. 66 11 35 26

B.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende:

Formand: Erling Trangbæk, Bakkestjernevej 4
Næstformand: Preben Hansen, Gyvelvænget 5

Kasserer: Gunnar Thomsen, Humlevænget 5

Sekretær: Poul 0. Thygesen, Blåklokkevej 9
Best.medlem: Carl Gustav Egedal,Mirabellevej 4



Grundejerforeningen Stenodden Sommerland

Til Grundejerne
I forbindelse med generalforsamlingen i Grundejerforeningen,hvor jeg blev indvalgt i bestyrelsen og samtidig har påtaget
mig formandshvervet efter Hans Jørgensen, føler jeg trang tilat barsle med et par linier.
Jeg vil germe sammen med den øvrige bestyrelse gøre et stykke
arbejde for vores forening til gavn og glæde for alle grund-ejerne, og jeg tror det også fremover, hvor myndighederneskrav på mange områder skærpes, er vigtigt, at vi har en be-
styrelse til at føre disse forhandlinger.
Så der ikke hersker nogen tvivl: en Grundejerforening er joikke bare en bestyrelse, man har til at skyde på.
Nej, det er os alle.
Det var med megen betænkelighed, at jeg påtog mig formands-
gerningen efter at jeg havde hørt et brev fra en grundejer
oplæst på generalforsamlingen, og hvor vedkomende brugte ud-
tryk som - Politikerlede - om vores bestyrelse.
Dette er uanstændigt!
Bestyrelsen udfører et stykke frivilligt arbejde og gør det
ud efter bedste evne og iflg. generalforsamlingens retnings-linier.
Må jeg til slut henstille til, at alle vi grundejere hjælpertil, at vi fortsat har et dejligt område at færdes i. Jegtænker her på vores regelsæt omkring hastigheder, græsslåning
og hvad vi iøvrigt gerne ser overholdt, herunder også vorelejere.
Et godt eksempel skal nævnes. Der er ved flere lejlighederkonstateret henkastning af malerbøtter og andet farligt ma-teriale på vore afbrændingspladser, herunder også jernting,
som ikke kan brænde.

Det er altså kun til brændbart haveaffald!
Med ønsket om en god sommer.

De bedste hilsner

rYing-Trøngbæk
formand

Vedlagt navne- og adresseliste over bestyrelse.


