
Ordinær Generalforsamling 20/6—-1992 kl. 14.00

Formanden bød velkommen til de ca. 110 medlemmer, som var mødt
op til generalforsamlingen, og en særlig velkomst til de nye
medlemmer.

l1.Gustav Mielche blev valgt til dirigent, og kunne meddele at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2.Formandens beretning var udsendt til grundejerne i forvejen,
så der var ingen kommentar til denne.
Formanden sagde yderligere, at der stadig er nogen der parkerer
på stranden trods forbudet. Han foreslog, at forstranden blev
ryddet for både, og at disse blev lagt længere til højre på et
mere samlet sted, derved kunne vi slå græsset helt ud til
stranden, og der ville blive pænere. Det var der enighed om.
Afbrændingspladserne volder stadig store problemer. De er kun
til brændbart materiale. Alternativet er containere som er
meget dyre. Almindeligt affald vil koste 10000 kr. og til
specialaffald 18000 kr. pr. år.
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grunden SEAT ikke sælges.
Formanden kom ind på vandmålersagen og kunne kun tilslutte sig,
at det havde været en indviklet sag, men at Svendborg Kommune
nu overtager vores ledningsnet, og kunne samtidig fortælle med-
lemmerne at Birk fra vandforsyningen var til stede hvis' nogen
havde spørgsmål.
3.Regnskabet var også udsendt til samtlige medlemmer. Kas-
sereren redegjorde for det store vandforbrug som belaster vores
kontingent meget.
Han kunne oplyse at vi i år har brugt 14322 kubm. = 118.752kr.
som giver et gennemsnit på 78,6 kubm.
Forrige år-brugte-vi 11387—kubm. —=- 79887kr.
som giver et gennemsnit på 62,5 kubm.
66% af kontingentet går til vand.
Efter denne grundige gennemgang blev regnskabet godkendt.
4.Der var kommet et forslag fra et medlem om at der skulle
sættes et skilt op ved badebroen med udspring forbudt.
Det blev besluttet at det skal sættes op.
Der var et spørgsmål ang. salg af grunde.
Formanden oplyste at fællesgrunden ikke sælges, da det på en
tidligere generalforsamling er besluttet at beholde denne.
Det er kun grunden som ligger bagved, som vi forsøger solgt.
Angående flytning af container og telefon var der enighed om at
de bliver hvor de er. Men bestyrelsen undersøger om der kan fås
nogle gummimåtter til at lægge under flaskecontaineren til at
dæmpe støjen.



5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Gustav Egedal ønskede ikke genvalg.
Valgt blev: Preben Hansen

Bjarne Hundahl
Valg af to supp.
Valgt blev: Gustav Mielche

Bent Jensen

6.Valg af 2 revs.
Valgt blev: Kjær Knudsen

Erik Jørgensen
Valg af sto.revs.… Supp.
Valgt blev: Richardt Korsgård

Ove Jensen
7 .Kontingent.
Kasserer Gunnar Thomsen kunne oplyse, at der ikke var mulighed
for at sætte kontingentet ned, på nuværende tidspunkt på grund
af vores store vandforbrug og foreslog at hæve det til 1000 kr.
hvilket blev enstemmigt vedtaget.
8 Fest.
Friis Jensen havde indlagt forslag om at deltagerne i festen
skal betale det fulde beløb eller evt. betale 50 kr.pr. delta-
ger.Dette var årsag til en del debat, som mundede ud i at
formanden foreslog at vi tog en afstemning om der skulle
betales 20 eller 50 kr.Der var flertal for at fortsætte med de
20. kr.
9 Evt.
Flere havde spurgt om at sætte et kort op over sommerlandet.-
Dette vil bestyrelsen undersøge og evt sætte op ved fælles-—
grunden
Der bliver ingen Sct Hansfest i år på grund af tørke.
Der kom spørgsmål til Birk angående ejerforhold på stophaner.
Grundejerne skal selv betale Anboringsbøjler og Stophaner
hvorefter Svendborg Vandforsyning overtager ledningsnettet.
Grundejerne har selv ansvaret for stikledning fra skel.
Erling Tranbæk takkede til sidst Gustav Mielche for god ledelse
af generalforsamlingen, og takkede derefter Gustav Egedal for
mange års godt arbejde i bestyrelsen med et par gode flasker
vin:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger.
Formand: Erling Tranbæk
Næstformand:Preben Hansen
Kasserer: Gunnar Thomsen
Sekr: Poul Otto Thygesen
Best.mdl: Bjarne Hundahl


