
Ordinær Generalforsamling 19/6 1993 kl. 14.00
Formanden bød velkommen til de fremmødte , og Kristian Thomsen
blev mindet.
l.Gustav Mielche blev valgt som dirigent,og kunne meddele at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2.Formanden kommenterede den udsendte beretning. Med hensyn til
vore afbrændingspladser skal der udvises større hensyn til hvad
der kommes på. Hegnene langs med stierne trænger nogle stedertil at blive klippet, også langs vængerne er der hegn som erlidt brede, og de steder hvor rødder gror op gennem asfalten må
træerne ryddes.
3. Gunnar Thomsen aflagde regnskab. Han kunne oplyse, at vand-
forbruget er faldet betragteligt og han konstaterede, at det
var dejligt, at vi var over dette vandproblem. Regnskabet blev
godkendt.
4.Indkomne forslag.
Der var kommet forslag om at ændre tidspunkter på græsslåning.-
Dette blev afvist
Ruth Ingleby stillede forslag om at flytte miljøstationen på
grund af støj.
Erling havde snakket med Svendborg Kommune, som sagde, at det
var galt overalt, så aftalen blev, at bestyrelsen arbejder med
sagen, og undersøger om der evt. på et tidspunkt kommer noget
med selvkompostering.Friis Jensen havde en notits om parkering på stranden til en
fest. Dette var der givet lov til fra bestyrelsens side, og vi
er indstillet på at give lov i sådanne tilfælde.Friis Jensen og Ipsen stillede begge forslag om, at grundejer-
foreningen ikke skal afholde fest.
Der var så en del debat om dette. Erling oplyste, at det var
også bestyrelsens holdning, at festen ikke skal holdes i grund-
ejerforeningens regi, og herefter vedtog generalforsamlingendette.
Der kan oprettes en støtteforening, som står for det praktiske
arrangement, herunder levering af kaffe med tilbehør til ge-
neralforsamlingen. Udgiften hertil vil blive ca. 50 kr.pr. per.
som så kan afregnes med støtteforeningen.
5. Valg af bestyrelsesmdl.

Valgt blev. Erling Trangbæk
Gunnar Thomsen
Poul O Thygesen

Valg af 2 supp.
Valgt blev. Gustav Mielche

Bendt Jensen
Valg af 2 revs.
Valgt blev. Kjær Knudsen

Erik Jørgensen
Valg af 2 revs. supp.
Valgt blev Ove Jensen

Richardt Korsgård



7. Gunnar Thomsen gennemgik budgetet. De 7000 kr. til fest
udgår af regnskab. Der er afsat et beløb til rep. af veje som
skal køres over en 5 årsplan.
Der var en der mente, at kommunen vil se på vores kloakker. Det
undersøger vi inden der bliver rep. veje.
Erling foreslog, at vi skulle prøve at få lavet en fjernsynsun-
dersøgelse af vore kloakker. Vi vil høre på priser.
8. Udgik

9. Det er stadigt galt med hastigheden på stamvejen, der blev
foreslået fartdæmpende foranstaltninger, vi undersøger dette
igen.
Det blev også nævnt, at vi kunne sætte bom op ned til stran-
den,men vi mener ikke dette er lovligt.
Erling takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen.
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