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Be sd. meer, RK.
Grundejerforeningen Stenodden Sommerland

Referat af generalforsamlingeni
Grundejerforeningen Stenodden Sommerland

Lørdag den 14 juni 1997 kl.14.00 på Bregninge Kro

Følgende dagsorden :

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kontigentfastsættelse
Eventuelt

NSOMRBRD

mm

Formanden, P.O.Thygesen bød velkommen til 85 deltagere. Formanden bad forsamlingen mindes
2 afdøde grundejere: Peder Lægård Madsen, Hybenrosevej 8

Hans Lauritsen, Røllikevænget 6

Derefter kaffe til kl.14.30. Der blev henstillet,at der ikke ryges i lokalet, og det blev overholdt.

1. Valg af dirigent:
Valgt blev Erling Trangbæk,uden modkandidat.
Dirigenten indledte med at takke for valget og konstatere,at generalforsamlingen var lovligt
varslet. Derefter gav dirigenten ordettil formanden.

2. Formandens beretning:
Formanden fortalte om arbejdet i vandgruppen og om den nye vandboring i skoven, hvor
vandkvaliteten er i orden. Sektionsleder Toghøj, Svendborg Kommune,har sendt tal vedr.
denne. Er arkiveret og kan ses. Der er vand noki den nyeboringtil samtlige grundejere.
Flagstangen er rejst på området ved telefonboksen. Nøgle til flagkasse kan lånes hos bestyrelsen,
såfremt folk ønskerat flage. Formanden takkede Preben Johansen, Mirabellevej 12, for flagkasse,
samt Erik Påske, Gyvelvænget 12, for bord-bænkesæt til stranden.
Angåendeden nye udstykning, er der ikke solgt grunde, størrelse ca.800-1000 m2.

Bliver sat til salg 1 Fyns AmtsAvis.

3. Regnskab:
Regnskabet,der i forvejen er udsendt til samtlige grundejere, blev gennemgåetaf kasserer
Bjarne Hundahl.
Enkelte grundejere, Bernt Nielsen og Jørgen Matthiesen, mente udgifterne til det grønne område

var for store. Gustav Mielke spurgte om prisen på flagstangen var medregnet. Det er den ikke.
Jan Thomsen syntes at udgifter til bestyrelse / representation er for store.
Bjarne Hundahl besvarede samtlige spørgsmål, til alles tilfredshed.
Under samme punktblev bugettet gennemgået. Dette var også sendt ud.
Nuværende kontigent på kr.700,00 fastsat også for det kommende år.
Kloak på Røllikevænget skal renoveres, sker sammmen med bebyggelse af tom grund.
Øverste del af stamvejen eller et af vængerne renoveres.
Der forventes et mindre overskud.
Regnskab og bugetforslag godkendt.

4. Indkomne forslag:
1. Forslag fra Hans Hagdrup, Gyvelvænget14.

Stenodden Sommerland eret stort område med mange beboere . Der foregår derfor megen
aktivitet, som medfører støjende adfærd. Vifår flere og flere såkaldte hjælpemidler af teknisk
karakter, som er meget støjende. Især hjælpemidler drevet af benzinmotorer.
Motorsave er et udmærket eksempel. Mangeafdisse aktiviteter foregår over et bredt tidsrum,



især i weekenderfra fredag til og med søndag. Der er eksempler på brug af motorsave til

opskæring af brænde i weekender i timevis,efter min mening ikke særlig hensynsfuldt.
Der er eksempler på opførsel af garager, huse, terrasser i weekender.

Reparationsarbejder foregår tit i weekender, også om aften.
De fleste kommer i sommerhusene i weekender for at slappe af og havedet fredeligt og roligt.

Jeg skal derfor foreslå følgende ændringeri reglementet, med det formål at reducere støjen

mest muligt. Løsningen er meget enkel, saml den støjende adfærd på kortest mulige tidsrum.

Græsslåning foregåri tidsrummet 12-14. Havefræsere i samme tidsrum. Benzindrevne

kantslåmaskiner i samme tidsrum.
Reparationsarbejder og nyopførsler med hamren, sømning og banken måkun finde sted i normal

håndværkertid på hverdage fra kl.7-16 minus lørdage.
Brug af benzindrevne motorsave må findested i vinterhalvåret fra novenber til marts.
Det henstilles, at der så vidt muligt, kun anvendes el-drevne havemaskiner og hjælperedskaber.
Dette skulle gøre Stenodden til et endnu mere atraktivt og dejligt område.
Underskrevet Hans Hagdrup. Kan desværre ikke selv være tilstede.

Forslaget blev læst op af dirigenten. Nogen uro blandt forsamlingen.
Forslaget blev ikke vedtaget.

2. Forslag fra Humlevænget nr.2b-6-7-8
Hermed fremsendes til indkomne forslag på generalforsamlingen d.14 juni 1997 følgende:

—5>Afholdelse af generalforsamling i telt på stranden med efterfølgende fest.
Begrundelse:
Da underskriverne har hørt, at der før har været afholdt generalforsamling i telt på stranden,

menervi, at det kan være en god mådeat lære hinanden at kende.
Underskrevet: Steen, Ulla, Mogens, Anette, Jørgen, Birgit,Jan og Lone. Stenodden d.7 Juni 1997

Forslaget blev læst op afdirigenten. Der kom følgende bemærkninger:
Steen Brink, Humlevænget: Man lære hinandenat kende, måske lidt større udgifter.
Formanden: Det er ikke en opgave for bestyrelsen. Nedsæt en arbejdsgruppe, og
generalforsamlingen kanleje sig ind.
Kenneth Jensen påtager sig denne opgave.
I gruppen skal være en person fra bestyrelsen, som holder den øvrige bestyrelse underrettet.

Bjarne Hundahl: Jeg er enig med dig Steen. Det er et kønt områdevi kører vækfra.
—>Dirigenten kunne konstatere forslaget vedtaget, uden kommentarer fra forsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var : P.O.Thygesen ( ønsker ikke genvalg )

Børge Pedersen
Børge Pedersen genvælges. Til indtrædelse i bestyrelsen vælges suppleant Jens Erik Jensen.

Til”suppleanter foreslås: Jan Thomsen, Humlevænget 2b
Per Nellemann, Bakkestjernevej 11

Lis Borup, Svingelvænget 6

Lis Borup trækkersig. Jan Thomsen og Per Nellemanner valgt
Valg af revisorer: Genvalgt
Valg af 2 revisorsuppleanter: Genvalgt

6. Kontigentfastsættelse:
Blev behandlet under punkt 3 ( regnskab )

7. Eventuelt:
Lone Thomsen spurgte om kontigentet kan betales over P.B.S. Det vil blive undersøgt.

Jørgen Matthiesen mente at manglende kontigent opkræves noget før,ikke et halvt år efter.

Bjarne: Jeg er enig, men kassererjobbet passes i min fritid. Jeg har på dette tidspunkt

meget travlt. Iøvrigt kan det ikke passe at folk med dyre huse (gennemsnit kr.400.000)
skal mindes om at betale kontigent. Ejendomsskatten skal jo betales til tiden.
Steen Brink: Det er ærgeligt at trærødder kommer op gennem asfalt.Der henstilles til grundejerne

at holde øje med træer tæt på vejen og evt. fælde træerne. Udgiften til vedligeholdelse bliver

jo også mindre.
Bjarne udtrykte glæde overat antallet af deltagere til broudsætning var stigende. Men, den skal jo
også ind igen, håber der er lige så mange til efteråret ( lørdag i uge 42)



Hyldager, ønsker reglement for Stenodden sat op. Der er mange løse hunde. Men iøvrigt er
"larmen" til at leve med.
Ove Pedersen, Humlevænget, ønsker græsset på det grønne område slået noget oftere.

Bjarne foreslog at der nedsættes et brolaug, med P.O.Thygesen som den bærende kraft.
Han kender jo gangen med broen.
Bjarne takkede P.O.Thygesen for hans arbejde som formand. Et utroligt godt samarbejde, loyal
over for sin bestyrelse, og alle sager du har haft med at gøre, er udført til punktogprikke.
Formanden fik overrakt 3 fl. rødvin som tak.
Formanden takkede for samarbejdet, for god ro og orden under generalforsamlingen, og
dirigenten for godt udført arbejde.

På et møde samme eftermiddag konstituerede bestyrelsen sig som følger:

SOMMERLANDET PRIVAT

Formand: Bjarne Hundahl Lærkevej 9

Hybenrosevej I 5853 Ørbæk
Tlf.20455102 Tlf.65331614

FF
Næstformand: Preben Johansen Strandhuse 46 B

Mirabellevej 12 5700 Svendborg
Tlf.62542276 Tlf.62213043

Kasserer: Børge Pedersen Bergsvej 26
Bakkestjernevej 9 5230 Odense M.
Tlf.30202505 Tlf. 66145996

Sekretær: Ingrid Matthiesen Brandgaden 12

Svingelvænget 14 5871 Frørup
Tlf.62541129 Tlf. 65371434

Best. medlem: Jens Erik Jensen Lærkedals Alle 41

Blåklokkevej 11 5250 Odense SV.

Tlf.62542090 Tlf 66170778

==

Stenodden den 14 juni 1997
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Ingrid Matthiesen


