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Referat af generalforsamlingen i
GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAND

Lørdag den 17. juni 2000 på sommerlandet

Følgende dagsorden:
Ls Valg-af dirigent

Bestyrelsens beretning
Regnskab

. Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer

; Budget herunder fastsættelse af kontigentEventuelt

JØMRBRØON

Klokken 14 bød formand Bjarne Hundahl velkommen til 78 deltagere.
Derefter skaffe -tit.kl.….14/30, Der var som sædvanlig rygeforbud i
teltet.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Erling Trangbæk: Erling blev valgt, "Takkede
og Konstaterede at .generalforsamlingen var lovligt varslet: Gen-
nemgik dagsorden øg gav ordet til formanden.
Formandens beretning:
Denne er udsendt til alle sammen med indkaldelsen til generalfor-
samlingen, Jeg har egentligt ikke de"store tilføjelser, Broenser
sat ud sunder hygseligerformer, og-tillijøe blev der lappet. veje,
Vi har fået en ny mand til at passe de grønne områder. Der er en
indkøringsperiode, men der kommer styr på det.
Hans Nielsen, Røllikevænget:
Jeg vil gerne bygge en carport men føler, at Svendborg kommune
ikke er til at tale med. Byggeriet kan ikke lade sig gøre, fordi
jeg har en hjørnegrund.
Formanden:
Jeg er overrasket over teknisk forvaltning. Der plejer ikke at
være de store problemer. Mener du foreningen kan hjælpe, vil vi
gerne.
Beretning taget til følge.
Regnskab:
Regnskabet er udsendt til alle sammen smed sindkaldensen, Kasserer
Jan Éhomsen gennemgår regnskabet.
Enkelte poster vil jeg gerne Fortsættes



GRUNDEJERFORENINGEN STENODDEN SOMMERLAN:

Stenodden den 26. juli 2000

Kære grundejer.

Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2000, samt resultatet af den
efterfølgende konstituering i bestyrelsen.

Denpå generalforsamlingen vedtagne beslutning, om minimering af afbrændingen i

sommermånederne, er i praksis udmøntet således og bedes venligst respekteret:

Afbrændingspladserneer lukket for tilkørsel af haveaffald i perioden fra 24/6 - 31/8

Der opfordres til at udtynding/nedklipning af bevoksning, kun finder sted udenfor ovennævnte

periode.
Der er opsat skilte med ovenstående tekst, ligesom derer udlagt markeringssten på vejen til
stranden.
I sommermånederne måbilkørsel, på forlandet, derfor kun finde sted mellem disse sten.

Stenene må under ingen omstændigheder flyttes.

Kontingentet, som vi vedtog, forblev uændret på kr. 700.-, med et indskud for nye medlemmer på

kr.100.-

Girokort til kontingentindbetaling er vedlagt, og skal være betalt senest 20. september 2000.

Hvis dette, mod forventning, ikke sker, vil der, til dækning af ekstra administration, blive opkrævet

et rykkergebyr på kr. 50.-/ påbegyndt måned.

NB! - Datofor efterårets arbejdsmøde er: 16. september kl 9:30

På et møde, afholdt efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig som
følger:

Formand: Bjarne Hundahl, Hybenrosevej I

Næstformand: Preben Johansen, Mirabellevej 12

Kasserer: Jan Engberg Thomsen Humlevænget 2B

Sekretær: Ingrid Matthiesen Svingelvænget 14

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Matthiesen, Humlevænget7
DAGFSLNGeneralforsamling Y2000X2000 Følgeskrivelse referat.doc
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uddybe. Alt kontigent er betalt men ikke til t10er3.177 orund=ejere betalte. rettidigt. 20 plev ringet op og herefter sendtrykkere til 4.
1007- diverse:
Der er solgt tom embalage, der er lidt retur fra mobiltelefon,
og endvidere er gl. printer solgt til tidligere kasserer.
2012- nyanskaffelser:
Bærebar PC-printer og mobiltelefon.
Hans>Nielsen,” Røllikevenset:
2003- rep.& vedligehold af veje:
Kunf brugt-kre 41515005 budgetet lød pålkry" 50.000.
Kasserer Jan Thomsen:
Der er ikkerrep; så meget;
Regnskab godkendt.
Indkomne forslag:
Jørgen Andersen, Brombærvej 6.
Græsslåning skal ikke være tidsbestemt. Ingen eller næsten ingen
overholder tidspunktet. I hvert fald ikke til hverdag. Måske
lidt fredeligere i weekenden. Dette gælder også brug af motorsave.
Fjern skilteskoven og kæden til stranden. Hvorfor levende hegn?
lad det være frit valg. Jordfarver til husene lad det være frit,
Anlæg nogle p. pladser ved stranden. Jeg vil gerne holde og drik-
ke. em øl,=selv om jeg ikke har' waders på. Læg nogle plader når
bådene skal op. Det vil skåne skrænten. På Berberisvænget sættesstore stensog sitter op%

Formanden:
Træhegn på Berberisvænget fjernes når beplantning er i orden. Jeghar hørt meget om jordfarver, vi- har en fagmand tilstede, vi spør-ger ham:
Farvehandler "Midten" Ringe.
Det er så lidt der afgør, om det'er jordfarver, Slå op i et farvekort eller spørø i butikken.
Jørgen Andersen, Brombærvej.
Lige meget med regler, folk maler bare som de vil. Revidere ved-tægter angående farver.
Hans Nielsen, Røllikevænget:
Arbejdsgruppe sætter sig sammen og retter i vedtægter. Hvad koster
det at få tinglyst nye vedtægter?



Flemming Nielsen, Slåenvænget:
Vi er så glade for at være her. Ingen biler på området, det ei
så dejligt. Evt. een p. plads på stranden.
Formanden:
P. plads på stranden? Grunde i første række mister udsigt, Jeg
vil ikke stille forslag om dette,
J.W.Sørensen, Brombærvej:
Meget vard på nogle af grundene, ja rene flodlejres Nyplantnin-
ger ødelægges, ja også husene. Fliserne løftes op. Der kommer
vand fra Mirabellevej og Bakkestjernevej, som ødelægger asfal-
ten. Der gror græs igennem det dårlige slidlag. Hvorlænge skal
et slidlag holde? Vi kan ikke færdes i foråret ej heller slå
græs.
Formanden:
Det er et kæmpe problem, som mange har. Men grundejerforeningen
kan ikke bruge penge på dette. Ejerne må finde på noget fælles.
J.W.Sørensen, Brombærvej:
Vi burde sættes ned i ejendomsskat, men helst skulle problemet
løses.
Formanden:
Grundejerforeningen retter henvendelse til Svendborg kommune.

Jan Thomsen:
Jeg vil gerne hjælpe med at løse vandsagen som teknisk sagkyndig
i samarbejde med de impliserede.
Formanden:
Med hensyn til afbrænding har vi prøvet efter bedste evne. skal
vi fortsætte som hidtil, vil det altid.give røg og os. Vinden
kan hurtigt dreje til en Yforkert" retning. Vi har i sinde at
sætte store sten op på begge sider af vejen på det grønne om-
råde. På vejene langs stranden til afbrændingspladserne sættes
en sten midt på vejene fra 24/06 til 31/08. I denne periode
brændes ikke af. (bifald). Grundejerne må enten lade være med

at fælde, eller lade det blive på grunden. Gerne lidt respekt
for vort arbejde,
Lauenbjerg, Gyvelvænget:
Jeg er glad for forslaget. Så evt. græs, kom lidt sand på bål-
pladsen og sæt skilt op -- affald forbudt.
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Formanden:
Når der sættes sten op, undgår vi også kørsel på det grønne
område. Der er stadig nogle som ikke kan følge vejene derhar været dybe spor på græsset. Dette er bragt i orden, uden
udgifter for foreningen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg: Bjarne Hundahl

Preben Johansen
Ingrid Matthesen

Alle genvalgt
Valg af suppleanter:
På valg: Ole Søndergård

Tommy Rasmussen
Begge genvalgt
Valg af revisorer:
På vælge Erik Jørgensen

Ove Jensen
Begge genvalgt
Valg af-revisorsuppleanter:
På vals: Erling Trangbæk

Carl Tirsvad
Begge genvalgt
Budget £ kontigent:
Kasseren læser budgetforslaget op, og kommenterer henlæggelser.
Evt. sætte et skur op på området ved flagstangen.
Hans Nielsen, Røllikevænget:
Holder forslaget, så vi ikke får store overskridelser?
Formanden:
Hans Nielsen, vi giver ikke penge ud, hvis det ikke er nødven-
digt,” Mem TD orden du holder ;os' i øerne,
Kasseren:
Kontigentet er fastsat til-kr, 700, samt. kr. 100 1 indskud for
nye ejere.
Eventuelt:
Berberisveangetognr
Tages der prøver af drikke- samt badevand?
Formanden:
.Drikkevandet er i orden. Men ikke noget blåt flag,



Affaldsposer på stranden samt kæden over vejen er fjernet,
poserne op til flere"gange,
Erling Trangbæk:
Der køres for stærkt på Sommerlandsalleen. Jeg foreslår der
laves bump.
Blåklokkevej:
Læ på stranden er fjernet. Hvad med at plante noget nyt.

Jørn Kjær Knudsen:
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde”

Dirigenten:
Hvis der ikke er flere som ønsker at sige noget, vilsjeg
give ordet til formanden.

Formanden:
Tak for en god generalforsamling. Tak til Erling og besty-
relsen for et godt samarbejde. Kom inden der bliver proble-
mer, vi er til for .grundejerne. God sommer.

Næste års generalforsamling 09/06 - 2001 samme sted.
Ingrid Matthiesen


