
Grundejerforeningen STENODDEN SOMMERLAND

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland.

Lørdag den 24 juni kl. 1400 på Bregninge Kro.

Følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kontingentfastsættelse
Evt.
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Formanden bød de fremmødte velkommen,og kunne fortælle at der
var 70 tilmeldt.
1. Valg af dirigent.

Valgt blev Erik Jørgensen Røllikevænget 9.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt,
2. Formandens beretning.
Beretningen var udsendt til medlemmerne i forvejen.
Der blev rettet en tak til de grundejere der har hjulpet med at
fremskaffe materiale til det lille jubilæumsskrift,og en stor
tak til Fru Thomsen for at hun ville deltage i vores 25 års
jubilæum.
Formanden bød de nye medlemmer velkommen.
Det forløbne år er gået meget stille i foreningen.Det fungerede
fint med afmærkningen på stranden i vinter,folk fulgte de
afmærkede veje.
Vejene fortsætter vi med at vedligeholde,med to om året plus
med de rep. der er nødvendige.
Hvis folk lejer en til at slå græs,må de gøre vedkommende
opmærksom på at der nogle klokkeslet der skal overholdes.
Klipning af hegn fungerer fint,med undtagelse af en grund=-
ejer,og det er lige overfor vores fællesgrund.
Der køres stadig for stærkt på stamvejen,vi må hjælpes ad med
at gøre opmærksom på det.
(Kresten Thomsen ville gerne at vi kunne holde stamvejens
rønnetræer fri for hække og hegn,så vi kunne få en flot alle").



3. Regnskab
Kasserer Bjarne Hundahl fremlagde regnskab.Kassereren var træt
af, at der stadig er fire restancer, det mener han er for dår-
ligt.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.

Sten Johansen Bakkestjernevej stillede forslag om at
græsset på friarealet skal slås meget oftere,i lighed med folks
egne plæner.
Dette ville give grundejerne en ekstra udgift på ca. 8000 kr.
pr. sæson.
Han foreslog også at der blev lavet høfder ud i vandet, for at
forbedre stranden.
Disse forslag mener han ville forbedre huspriser og udlejnings-
muligheder.Det ville nødvendigvis kræve et større kontingent,da
det ville kræve en del expertbistand.
Begge forslag blev på generalforsamlingen nedstemt med meget
Stort flertal.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

PÅ valg var Erling Trangbæk
Poul Otto Thygesen

Erling Trangbæk ønskede ikke genvalg.
Poul Otto Thygesen blev genvalgt,og sup.Børge Pedersen blev
valgt.

Valg af 2 sup. til bestyrelsen
Valgt blev. Ingrid Mathiesen

Børge Thomsen

Valg af 2 revs.
Valgt blev Kjær Knudsen

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

Erling Trangbæk

6. Kontingentfastsættelse.
Bjarne Hundahl fremlagde det kommende budget for 1995/96.
H P Hyldager foreslog en lille forhøjelse til at dække det
lille underskud.
Kasseren kunne berolige Hyldager med at økonomien er god
trods det lille underskud.
Kontingentet blev bibeholdt for det kommende år.

7 Evt.
Der blev igen snakket græsslåning.Bestyrelsen overvejer evt
ændringer til næste generalforsamling.
Grundejerforeningen takkede Erling Trangbæk for hans store
arbejde,og store interesse for vores Sommerland,med 3

flasker rødvin.



Chresten Thomsen gav en rigtig god beretning om livet på
Stenodden, før ideen med at lave et sommerhusområde opstod.
Der blev sat navne på alle de huse som ligger i det område
hvor vi alle bevæger os.
Familien Jensen Gyvelvænget 1 havde lavet en sang, som vi
sluttede 25 års jubilæet med.

Bestyrelsen er sammensat som følger.
Privat

Formand: Poul Otto Thygesen Jernbanegade 44
Blåklokkevej 9 5750 Ringe

Kasserer: Bjarne Hundahl Lærkevej 9
Hybenrosevej 1 5853 Ørbæk

Sekr: Bendt Jensen Christiansgade 56
Bakkestjernevej 1 5260 Odense C

Næstform. Gustav Mielke Ildfuglevænget 82
Klintevænget 11 5260 Odense S

Bestmd. Børge Pedersen Bergsvej 26
Bakkestjernevej 9 5230 Odense M


