
Grundejerforeningen

Stenodden Sommerland

Referat af den ordinære generalforsamling den 18. juni 2011.

ad a: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Per Laursen. Godkendt
Per Laursen konstaterer at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

ad b: Formanden aflægger beretning
Supplerende bemærkningertil formandens skriftlige beretning: Internetforbindelse fra Sky Line kører godti
området, og Harpsøe vil gerne fortælle noget mere om det, men han kunne desværre ikke kommei dag.
Sydfyns Elforsyning vil også gerne være behjælpelig med en linje, men det kræver at et abonnement
opkrævesaf Grundejerforeningen og detvil bestyrelsen ikke stå inde for.
HansNielsen Røllikevænget2 siger, at internet i området ikke virker. Han har talt med TDC om en fiberlinje

og vil gerne arbejde videre med emnetog foreligge noget mere detaljeret materiale til næste
generalforsamling i 2012.
Hans Jørgen Jensen Brombærvej 12 har en TDC-linje, der virker upåklageligt.
Svingelvænget 6 har en bredbåndslinje via telefonlinje fra TDC. Ingen problemer
Svingelvænget 3 har gode erfaringer med mobilt bredbånd.
Berberisvænget7 har også gode erfaringer med mobilt bredbånd fra TDC.

Storkenæbsvej 7 har også fin dækning.
Bestyrelsen vil bakke op omkring evt. tiltag, hvis der er nogle dervil være tovholdere og bestyrelsen vil
være behjælpelig med adresser og lign.
Ib Hansen Røllikevænget 10, synes forslaget er godt, men mener deter urealistisk og hver især må køre
meddetdehar. Alt i alt en livlig diskussion.
Derefter blev beretningen godkendt.

ad c og g: Regnskab og budget, samt kontingent
Kassereren Ingrid Matthiessen fremlagde det reviderede regnskab og tilknyttede bemærkninger til de
enkelte poster.
Årets resultat — overskud på kr. 56.286,32
Egenkapital ultimo 2011 kr. 488.949,01
Ib Christiansen Svingelvænget 9 spurgte om der ikke kunne bevilges pengetil rensning af hele stranden for

tang.
Kassereren oplyste, at det vil ske næsteår.
Måskeskulle vi overveje at spare pengenepå sandi fremtiden.
Regnskabet godkendt.
Sidste frist for kontingentindbetaling er den 20. september 2011.

Budgettet for 2012 er udarbejdet efter, at der fortsat betales 1.200 kr. i kontingent, men der må gerne
betales mere. Der er allerede brugt kr. 45.000,00 på kloak ud af de budgetterede kr. 100.000,00.
HansNielsen Røllikevænget 2 spørger om kloakkerneer blevet undersøgt.
Formanden oplyste, at en undersøgelse er omkostelig. Kloakkerne på Humlevænget, Storkenæbsvej,
Gyvelvænget og Blåklokkevej er tidligere blevet gennemsetog de er i orden. Øvrige kloakledninger vil blive
gennemset ved problemer.
Bent Hansen Slåenvænget6 synes deter ok, at der kun er undersøgt nogle vænger. Det er ret dyrt og man
skal ikke rode i dem ført det er nødvendigt.
Hanne Nielsen spørger til mindre reparationer af vejene, evt. med kold asfalt. Det vil bestyrelsen gå i gang
med.
Ib Hansen Røllikevænget 10 beder bestyrelsen om, at de tager den billigste løsning.

ad d: Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Engelsødvej6 vil høre, hvorfor affaldspladsen er lukketi juli og august.
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Formanden oplyste, at det skyldes lugtgener for naboerne. Navnlig græsaffald afgiver en ubehagelig lugt og
derfor har bestyrelsen indgået en aftale om lukning i 2 måneder, for at bevare pladsen.
Ingrid Jensen Svingelvænget 11 opfordrede til, at affald læsses af for enden af pladsen og ikke bare
henkastes det første og bedste sted.
Forsamlingen godkendte indkøbaf en hjertestarter til kr. 15.000,00 efter at Claus Bisgaard havde fremsat
forskellige muligheder. Den etableres i et specielt skab ved siden af opslagstavlen.
Bestyrelsen vil undersøge om derevt. kan afholdes et kursus i brugen af hjertestarteren i teltet forud for
næste generalforsamling.
Nielsen Slåenvænget 4 gjorde opmærksom påstrømtil hjertestarteren. Claus Bisgaard tilkendegav, at den
er batteridrevet.
Poul Erik Stenkløvervej 7 ønskede en forklaring på sedlen i opslagstavlen angående støjgener eller
støjforurening.
Formand ønskede ikke at tage sedlen alvorlig, idet ophavspersonen ikke har sat sit navn under og maner jo
altid velkommen til at fremsige sine synspunkter på generalforsamlingen eller henvendesig til bestyrelsen.

ad e: Valg af medlemmer til bestyrelsen + to suppleanter
Der er valg til to poster i bestyrelsen. Søren Skøtt og Annette Nielsen ønsker ikke genvalg.
Forsamlingen bedt om forslagtil de ledige poster. Ingen forslag fremkommet.
Formanden foreslog herpå Per Lydiksen Laursen, Svingelvænget 3 og Annette Nielsen, Brombærvej 2.
Bestyrelsens forslag enstemmigtvalgt.

Formanden foreslog Inge Tirsvad og Hans Nielsen til posterne som bestyrelsessuppleanter. Begge valgt.

ad f: Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Formanden foreslog Ove Jensen og Erik Jørgensen til posterne som revisorer. Begge valgt.

Formanden foreslog Torsten Nielsen og Carl Tirsvad til posterne som revisorsuppleanter. Begge valgt.

ad h: Eventuelt
Snedker Jensen tilbyder afhentning af morgenbrød modbestilling. Der betales ved bestilling og bestilling
skal ske inden kl. 1730. Det bestilte morgenbrød kan afhentes efter kl. 0800.
Formanden oplæste navnene på sponsorerne til lotteriet ved aftenens fest.
HansNielsen Røllikevænget 2 ville høre om der ikke kunne køres med mindre lastbiler i området, af hensyn
til kloakkerne.
Formanden mentedetvar svært at regelsætte for.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ud over hjemmesiden,så er foreningen også på Facebook og alle er velkommen til at skrive.
Formanden takkede Annette Nielsen for bestyrelsesarbejdet.
Formanden takkede dirigenten og ønskede alle en god sommer.

Referent
Annette Nielsen

Dirigent
Per Lydiksen Laursen

BESTYRELSEN:
Bjarne Hundahl - formand - Hybenrosevej 1, Stenodden - tlf. 20 45 51 02
Ingrid Matthiesen - kasserer - Svingelvænget 14 - tif. 20 44 47 75
Per Lydiksen Laursen - sekretær - Svingelvænget3 - tif. 42 41 72 51
Annette Nielsen - Brombærvej 2 - tif. 28 97 85 30
Claus Bisgaard - Blåklokkevej 6 - tif. 24 47 72 24


