
Grundejerforeningen Stenodden Sommerland
Kære grundejer

Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 9.juni. 2001
Girokort til indbetaling af kontigent er vedlagt
Kontigent kr.700 bedesbetalt senest 20 september, hvorved manslipper for rykkergebyr kr.50
For nye medlemmerbetales endvidere kr. 100 i indskud

Næste års generalforsamling 8.juni kl. 14 —2002 på det grønne område.
Broen skal ind 29,september kl.09/30 -2001
Broen skal ud 27.april kl.09/30 —2002

Medvenlig hilsen
Ingrid Matthiesen
Kasserer
Stenodden august 2001 -



Grundejerforeningen Stenodden Sommerland
Referat af generalforsamlingen d. 09/06 — 2001 — kl.14

Følgende dagsorden
1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskab/budget/kontigentfastsættelse
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Matthiesen (modtager ikke genvalg)
Jan E. Thomsen ( modtager ikke genvalg)
Valg af suppleanter
Der skal vlæges to nye
Valg af revisorer:
Erik Jørgensen ( modtager genvalg)
Ove Jensen ( modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleanter:
Erling Trangbæk ( modtager genvalg)
Carl Tirsvad ( modtager genvalg)

6) Eventuelt:
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 1.juni

Formand Bjarne Hundahl bød velkommen til 88 deltagere.Herefter kaffepause ”2 timei et røgfrittelt.
Formanden bad forsamlingen mindes grundejere afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

1) Valg afdirigent:
Foreslået og valgt blev Erling Trangbæk .Erling Trangbæk takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingener lovligt varslet og gav ordettil formanden.

2) Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen.
Bjarne vil gerne uddybe enkelte punkter. Noget lykkes for os men ikke alt. Gode forslag modtages
gerne, enten skriftligt eller kom og få en snak med os .En grundejer har klaget over plasering af broen.
der er for mange sten for enden af broen, og gyngerneer ikke i orden, Kære grundejer kom oggiv en
hånd med.
Vi har haft et møde med kommunen angående Berberisvænget..som nu er bebygget. Slidlag er lagt på
vejen i år, og toppen følger næste år. der kommer engartner og rette op og laver rabatter,
Stenene langs det grønne områdeharvirket efter hensigten .Græs ved borde og bænke samt på
boldbanenvil blive slået oftere-
Afbrændingspladserne lukkes fra 01/07 til og med 31/08.
Hunde skal stadig føres i snor (det samme som mænd, der ikke kommer hjemtil tiden)
Græsslåning: folk kender ikke klokken. Kommer som regel for sent i gang og mangler lige 15. min.
Hvis du skal fælde træer en hel dag, så giv lige besked. Så kan meget forebygges
Steen Brink;
Hund fra hotellet løber frit på området.
Jacob Hansen.
Ja, også i skoven
Bjarne:
Hundeejeren har fået besked både mundtligt og skriftligt,og vi tror det hjælper
Hanne Thomsen:
Børnene er bange for hunden og tør ikke lege på terrassen.



Bjarne,
Dette har vi overvejet.
Næste års kontigent er kr. 700 samtkr. 100 for nye medlemmer.
Næste års budget er godkendt ;

4) Indkomne forslag:

5)

Per Boesen:
Fra okt. til april- slå græs og fælde træer hele dagen. Det er svært at overholde tidspunktet,Så gør det lovligt
Rene Jacobsen;
Slå græs fra kl. 14 på hverdage og udvide søndag med2 timer, Afbrændingspladserne åbneheleåret.
Hanne og HansNielsen;
Udføre havearbejde på hverdage(hvis der er fremmed hjælp)Der er megetstøj i weekenden,Der holdes afstemning.
Per Boesen's forslag ; 15 for ikke vedtaget,
Rene Jacobsen's forslag; 7 for- ikke vedtaget.
Ophæve lukning af afbrænding; 4 for -.ikke vedtaget.
Helen Nauerby;
Forslag til dagsorden udsendes, så vi ved hvad derevt. skal tages stilling til,Bent Hansen.
Forslag kunne sættes op i ”kassen”,
Erling Trangbæk;
Bestyrelsen vil se på dette.
HanneNielsen;
Jeg håber støjen kan spredes over hele ugen,”
Bjarne;
Vi henstiller og kan ikke gøre andet, Det kan lade sig gøre , at bede andre om hjælp,Hans Nielsen
Indføre i lejekontrakt at der er græsslåningi løbet af ugen,
Valg til bestyrelse;
Jan E. Thomsen (ikke genvalg)
Jørgen Matthiesen (ikke genvalg),
Bestyrelsen foreslår:
Jørgen Madsen. Bakkestjernevej 10
Carsten Rasmussen, Gyvelvænget 5
Endv, bliver Grønnemose. Gyvelvænget 9 foreslået. Grønnemose er ikketil stede, men har
udtrykt ønske om bestyrelsesarbejde.
Jørgen Madsen:
Der skal vælgesto, så jeg trækker mig.
Bjarne:
Der skal være afstemning. Der skal skrives to navne på sedlen og ikke andet.
Stemmetællere: Steen Brink og Chr. Thomsen.
Jørgen Madsen; 43 stemmer (valgt)
Carsten Rasmussen, 41 stemmer (valgt)
Grønnemose,4 stemmer.
Suppleantertil bestyrelsen;
Valgt blev. Inge Tirsvad. Blåklokkevej 2

Finn Thomsen, Svingelvænget5Revisorer:
Genvalg til: Erik Jørgensen

OveT. Jensen
Revisorsuppleanter:
Genvalgtil
Erling Trangbæk
Carl Tirsvad

6) Eventuelt:



Helen Nauerby:
Afbrændingen åben til 01/07, jeg kan ikke nå at klippe hæk,da jeg bor langt herfra. Rene" Jacobsen:
Jeg har langt hertil og kan ikke nå at slå græs , hvis det regner. Jeg foreslår tiden rykkes frem til kl. 14
i stedet for kl.16. Afbrændingspl. bør ikke lukkes.

Ingrid Jensen:
Afbrændingspl. skal være lukkede i sommertiden. Det er ikke sjovt at gå rundt som en røget makrel,
Yttesen:
Græsslåningstiden er for stram. Desuden kander høres vinkelslibere i det fjerne.
Svend Åge
Ikke udvide for kraftigt med græsslåning,
Hans Nielsen;
Send et spørgeskema ud angående græsslåning og afbrænding.
Helen Nauerby;
Sten langs det grønne område er nydeligt. Hotelejeren har ikke haft hund ret længe, og gøret stort
arbejde for at opdrage den,
Bjarne,
Jeg er glad for at du synes om stenene fru Nauerby. Alle synspunkter er der noget rigtigt i, og der er
fordele og ulemper ved alt. Med hensyntil spørgeskemaer ,får vi lige så mange meninger , som derergrundejere. ”4 af dagen måvi slå græs, og det hjælper ikkeat blive sur på naboen, hvis han lige
mangler lidt
Rene Jacobsen;
Græsset kan være ret højt og det er et problem ,at få det slået indenfor tiden. Jeg mener tiden burde
starte kl. 14. Det er jo ikke altid flertallet har ret.
Carsten Rasmussen;
Tidspunktet skal ikke ændres. Få andretil at slå det, hvis du ikke selv kan nådet.
Troels Steenfeldt:
Lav aftale med naboen omatslå græs påskift. Turister vil også gerne have ro.
Jacob Hansen:
Få en til at slå græs ,det koster 100 kr, og det billigere end at køre kun for at slå græs
Bjarne;
Forståelse for alle synspunkter,mendeter herligt med ro.
Beretning godkendt.
Regnskab/budget;
Regnskabet er udsendt. Bjarne læser regnskabetop i store træk.
Hans Nielsen:
Renterneer for små ,og hvad er nyanskaffelser?
Bjarne;
Renterne vil vi snakke med banken om. Nyanskaffelsen er en buskrydder.
”Polle”,
Hvad med forsikring ved broudsætning?
Bjarne:
Vi har en ansvarsforsikring,der dækker også for legeredskaber.
Regnskabet er godkendt.
HanneNielsen;
Rep, og vedligeholdelse er for højt. Angående næste års budget. Nyanskaffelse ,er det et skur ved
flagstangen?
Bjarne;
Deter et skur, og stamvejen skal laves, gerne samme firma, som harlavet Berberisvænget
Hvis vort budgeter for højt, er det da glædeligt at bruge mindre,
Hans Nielsen;
Har I et tilbud, eller er det bare et skøn?
Bjarne;
Asfaltering sker i forbindelse med kommunen,så prisen er sikkert god nok .Deter bedre at bruge
kr, 5000 mere,og vi så for en godvej,
Egelund;
Laves der chikaner?



Hanne Thomsen;
Gerne hastighedsskilt på Berberisvænget. Der køres meget stærkt.Bjarne:
Jeg vil snakke med kommunen om dette.
Jacob Hansen:
Ikke lave snævre chikaner-
FlemmingNielsen:
Brug ikkerørtil fortøjning af både. Det er farligt for surfere.Husk at afmærke fortøjninger-Bjarne:
Ingen både vedeller i nærheden af broen .Græs på afbrændingspladserneer ikke godt, det kanbrænde i dagevis. Vi snakker med Kristen om en komposteringsplads.Preben Jensen:
Snak om chikaner før det besluttes.
Bjarne:
To går ud af bestyrelsen. Jan af personlige grunde og Jørgen på grund af arbejde. Vi har været gladefor at arbejde sammen med jer. Tak for din store hjælpsomhed Jørgen »Jørgen får to fl. vin, Bjarnetakker for fremmødeog takker Erling for hans mådeat lede generalforsamlingen på ,Velkommen tilde nye i bestyrelsen,
Fortsat god sommer,
Næste generalforsamling 08/06- 2002.

På et møde d. 09/06 — 01 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:Formand Bjarne Hundahl. Hybenrosevej 1 65331614Næstformand Preben Johansen, Mirabellevej 12 62213043Kasserer Ingrid Matthiesen. Svingelvænget 14 65371434Sekretær Jørgen Madsen, Bakkestjernevej 10 27131608Bestyrelsesmedl. Carsten Rasmussen, Gyvelvænget5 40163768

Broen skal op 29/09 — 2001-- kl.09/30

SørDMA [haAbfatter


