
Grundejerforeningen
Stenodden Sommerland

Stiftet 24. juli 1970

Referat af generalforsamling 2021

Tidspunkt: lørdag, den 19. juni 2021 kl.10.00
Sted: Bjerreby forsamlingshus.

Der blev budt velkommen til de fremmødte, som blev registreret ved indgangen og som fik udleveret en 
pose indeholdende stemmesedler.  
Der blev registreret følgende:
Fremmødte: 44
Fuldmagter: 5

Dagsordenen var følgende:

1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab og status
4) Forslag fra medlemmerne
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter
6) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
7) Forslag til kontingent fastsættelse
8) Eventuelt

Formanden byder velkommen og fortæller kort om de praktiske informationer omkring det nye sted vi 
afholder generalforsamlingen.
Som indledning starter Formanden med at minde forsamlingen på, om de kan huske den glæde og 
forventning man havde da man fik nøglerne til sit sommerhus i sin tid, og fortæller kort med et glimt i øjet 
om sin egen uheldige start, og minder os alle om at huske den glæde og forventning, og hvorfor det er man 
har sommerhus. Derfor opfordres alle til at bidrage positivt til fællesskabet, så det er en glæde at være der.

Ad. 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jesper Pedersen, Røllikevænget 10, som dirigent og Jesper bliver valgt med applaus 
uden modkandidat.

Jesper takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der kommer 2 ekstra fuldmagter som ikke blev afleveret ved indgangen og efter de er konstateret gyldige 
så udleveres der to ekstra stemmesedler.

Ad.2 – Formanden aflægger beretning
Formanden gennemgår årsberetningen i hovedtræk, da den er sendt ud på forhånd så alle har haft 
mulighed for at læse den, og derfor besluttes det i forsamlingen at vi ikke skal bruge tid på at gennemgå 
den minutiøst. Formanden fremhæver derfor kun de væsentligste emner fra beretningen.



Der fortælles at bestyrelsen har overtaget Facebook siden og gruppen hvor der vil blive lagt link til 
foreningens hjemmeside, men at det er hjemmesiden som er dér hvor oplysningerne skal findes.
Man kan ikke forvente al info ligges på Facebook, så der opfordres til at man holder sig ajour via 
hjemmesiden og nyhedsbrevene.
Der opfordres derfor til at alle får oprettet et login til foreningens hjemmeside.

Selvom vi alle har været begrænset af Covid19 restriktionerne så er det lykkedes os at få arbejdet med 
badebroen så den er klar til den nye sæson, og der takkes til alle grundejere som har deltaget i dette 
arbejde.
Der fortælles kort omkring hvordan regnskabsåret og de ændrede planer pga. corona hænger sammen i 
forbindelse med overførsel af budget til badebroen fra sidste års budget.

Der fortælles hvad der er lavet på veje og kloakker, hvor der blandt andet er støbt to nye kloakbunde for at 
undgå rotter kan komme ind i vores lukkede system, samt at vendepladserne på Brunellevænget og 
Humlevænget er rettet da de havde samme problem som Røllikevænget og Klintevænget havde i sin tid 
inden der blev etableret linjedræn.

I uge 43 blev der kørt 36 tons haveaffald væk og vi forventer ikke det falder i år pga. de mange solgte huse 
som naturligt medfører en del oprydning i træer og buske.

Der informeres om at vi er i tæt dialog med kommunen omkring adgangsvejen til pumpestationen, og at 
der vil gå noget tid før græsset har etableret sig i passende højde på den renoverede adgangsvej.

Ved indgangen til forsamlingshuset var der mulighed for at få et klistermærke til skraldespanden til de 
grundejere der vil tillade at der smides hundeposer i deres affaldsspande. Der informeres om at disse poser 
skal i restaffald og ikke i madaffald som flere desværre gør. Et tip; sæt mærket på den side af spanden hvor 
der skal smides restaffald i.

Vores aftale med ejeren af haveaffaldspladsen er blevet forlænget med 5 år med det forbehold at der kun 
smides det som er tilladt og som fremgår af den information som er tilgængelig på hjemmesiden.
Grundejerne roses af pladsejeren for igen at overholde sommernedlukningen sidste år og det er 
foreningens ønske at det samme sker i år så det gode samarbejde kan fortsætte.

Pladsejer beder om at huske at adgangsvejen til venstre for haveaffaldspladsen skal holdes fri så pladsejer 
kan komme til sin mark.

Undervejs i beretningen opstod der flere spørgsmål og kommentarer som kort refereres her.

Spørgsmål fra Hanne Nielsen:
”Hvorfor blev flaget hejst på halv på langfredag men ikke hejst andre dage?”
Der fortælles at flaget blev hejst efter flagreglerne, og at det ikke altid er muligt for bestyrelsen at hejse 
flaget, men at det gøres når muligt og i øvrigt ligger flaget frit tilgængeligt i bogskabet så alle der har lyst 
kan hejse flaget.

Torben Simonsen har samlet en del kommentarer som han gerne vil opliste alle sammen;

- Først vil han gerne ”rose bestyrelsen for informationsniveauet, julelyset, vejskiltene og badebroen men vil 
også gerne gøre opmærksom på de ting som han er utilfreds med.”
- han vil kommentere at ”ved sidste generalforsamling var der et medlem som blev smidt ud og bedt om at 
forlade forsamlingen og det skal selvfølgelig med i referatet men synes ikke det var nødvendigt at 
vedkommende blev nævnt med navn og adresse.”



- ang. de træer som er fældet af en grundejer, så håber han ”at bestyrelsen har sørget for at vedkommende 
er kommet til at betale for de nye træer.”

- Han kommenterede også; ”Ang. biodiversitet, som er en rigtig god idé og det er fint med de nye 
engområder, men hvorfor har vi fældet det gamle buskads på forlandet da harerne gemmer sig der. ”

- Han har hørt fra en grundejer at et bestyrelsesmedlem har talt unødigt hårdt til hende og derfor har hun 
efterfølgende følt sig nødsaget til at sælge sit hus.

Formanden takker for kommentarerne og nævner at det var en lang liste og vil svare bedst muligt på dem 
som ønskes besvaret. Formanden vil gerne understrege at medlemmet som forlod forsamlingen sidste år, 
fik en valgmulighed og ikke blev smidt ud men traf beslutningen selv ud fra de to valgmuligheder. 
Bestyrelsen referer med navne på alle spørgsmål og forslag så alle ved hvem der stiller dem, så dem der 
ikke deltager får samme viden som dem der deltager, og det samme gælder for den pågældende situation.

Ang. engområderne, er det en beslutning i den nedsatte arbejdsgruppe at fjerne buskadset, og hændelsen 
omkring den referede hårde tone til en grundejer kan Formanden ikke kommentere på da han ikke selv 
kender til hvad der er foregået, men opfordrer til at man selvfølgelig skal tale pænt og respektere 
hinanden. 

***

Uden for referat: På generalforsamlingen blev spørgsmålet om det fældede træ ikke besvaret, men det kan 
her svares at grundejeren som fældede et af foreningens træer er blevet opkrævet erstatning af bestyrelsen 
og har betalt.

***

Hanne Nielsen spørger ”hvorfor vi ikke forholder os til hvem som har gjort hærværk på træerne?”
Formanden svarer her at det gør bestyrelsen også, og der derfor er lavet et opslag om det på hjemmesiden,
og at det må være i alles interesse at hjælpe med opklaring, så information modtages gerne.

Der roses fra salen omkring de malede vejskilte og spørges om bestyrelsen har gjort sig tanker omkring 
stængerne nu de er malet ved indkørslen til forlandet.
Det har bestyrelsen men vil starte ud med kun at male selve skiltene i respekt for den historie de har og at 
den rust/patina som de har, ikke udgør en fare for at de knækker.
Dem ved forlandet var malet grønne og derfor blev de malet sorte men vi mener at den sorte farve vil blive 
for dominerende til vejskiltene og vi arbejder på en fælles løsning så de bliver ens.

Der bliver også ytret bekymring for at tingene kan blive for poleret og at det gerne må være lidt 
”sommerhusagtigt” men at vi selvfølgelig skal følge med om stængerne ruster uhensigtsmæssigt.

Efter lidt snak frem og tilbage i salen så foreslås det at vi kommer videre for at tiden ikke skrider.

Torben Simonsen spørger ”om det er tilladt at drive virksomhed fra området og at det konstateres at 
forholdene på Brombærvej i høj grad skæmmer området?”
Jørgen Pedersen svarer, ”at det er tilladt at have en firmaadresse, men det er ikke tilladt at drive et firma 
fra området.”

Beretningen godkendes ved applaus.



Ad. 3 – Revideret regnskab og status

Formanden gennemgår de væsentligste punkter i regnskabet da det er udsendt på forhånd.
Der er en enkelt grundejer som ikke har betalt kontingent og denne grundejer rykkes løbende for dette 
samtidig med at der tilskrives månedlige gebyrer.
Der informeres kort omkring de forskellige poster, og omkring de negative renter, og godkendelsen fra 
revisorer fremlægges.

Jørgen Pedersen kommenterer at der mangler en underskrift fra Kasseren på den fremsendte godkendelse.
Formanden er enig, og bekræfter det er en forglemmelse og vil sikre det kommer på plads.

Regnskabet godkendes med applaus.

Ad. 4 – Forslag fra medlemmerne

Formanden fremlægger det indkomne forslag fra Kunstgruppen som er en fortsættelse fra de sidste 2 års 
generalforsamling. Der informeres at det er en samlet pakkeløsning som der stemmes om.

Hanne Nielsen mener at det skal til urafstemning og at alle skal have mulighed for at stemme.
Formanden fortæller at grundejerne har fået mulighed for at møde op personligt til generalforsamlingen 
eller afgive en fuldmagt så derfor har alle en mulighed for at afgive stemme.

Ole Berthelsen, medlem af Kunstgruppen, fortæller omkring tankerne bag projektet og hvem kunstneren er
samt at kunstneren har været på pladsen for at danne sig et indtryk af omgivelserne.
Kunstgruppen mener at sten, af naturlige årsager, skal være et gennemgående tema. Kunstgruppen mener 
ikke foreningens andel er så stort et beløb.

Der foregår debat om der kan stemmes om forslaget nu, eller om alle skal høres og dermed indkaldes til 
urafstemning. Der er kommentarer som:

”Dem som har en mening omkring kunsten har haft mulighed for at stemme og deltage.”
”Det bliver meget langtrukkent hvis vi endnu engang skal udskyde beslutningen i endnu et år.”
”Vi har et demokrati og at folk har haft rigelig med mulighed for at give deres mening til kende.”
Der gøres opmærksom på fra salen at man ikke skal blande sig i kunsten da det er det kunstgruppens 
opgave sammen med kunstneren.
Der informeres om at det som besluttes på generalforsamlingen, er afgørelsen og det skal vi følge.

Det vedtages at stemme om forslaget via stemmesedler. Klokken er 11.00 og der holdes en kort pause 
imens der tælles stemmer. 

Tak til Hanne Christensen og Jesper Pedersen for optælling.

Resultatet er:
Ja: 28 stemmer.
Nej: 23 stemmer.
Blank: 1.

Der ringes til samling og forslaget meddeles vedtaget.



Ad. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter

Valg til Bestyrelsen:

På valg:

Johnny Larsen, genopstiller.
Chris Ringvig, genopstiller.

Formanden informerer at Kassereren har meddelt Formanden at hun har besluttet at trække sig af 
personlige årsager og at det intet har med den øvrige bestyrelse at gøre. Ellen roses for hendes arbejde 
som Kasserer i bestyrelsen.

Der startes med valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og da der ikke meldes om nogen modkandidater afgøres 
de to pladser med fredsvalg.

Formanden informerer om at da bestyrelsen mangler et medlem skal den førstevalgte suppleant normalt 
trækkes ind i bestyrelsen med det samme. Da der er tale om en post som Kasserer, er det ikke sikkert 
suppleanten ønsker dette ansvar, så der opfordres til at man finder en person som ønsker at bestride 
denne post. 

Der foregår en konstruktiv debat med forskellige forslag til løsning, og der spørges om vi ikke kan søge efter
den rigtige kandidat ved at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der kommenteres fra 
forsamlingen at det er bestyrelsen som konstituerer sig, men at man skal søge en med kompetencer 
indenfor Kassererrollen.

Det foreslås om den tidligere Kasserer Jørgen Pedersen vil stille op, og Jørgen Pedersen takker for tilliden 
men må desværre meddele at han af private årsager og plan om flytning ikke kan stille op.

Der er umiddelbart ingen som vil stille op og Hanne Nielsen spørger i forsamlingen om der er nogen som 
har regnskabserfaring. Efter noget tavshed foreslås det at vi spørger ud i foreningen om nogen vil have 
mulighed for at hjælpe med at besætte denne post, og der vil derfor blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling.

Formanden forklarer hvordan man kan håndtere sådan en situation hvor ingen stiller op som suppleant 
med det formål at blive Kasserer, men at vi stadig skal have suppleanter valgt uden at de så skal påtvinges 
rollen som Kasserer. I forsamlingen er der enighed om at håndtere løsningen på denne måde, og Torben 
Simonsen siger at forsamlingen skal give bestyrelsen mandat til at finde den rigtige person.

Der er bred enighed om dette og fuld opbakning omkring at afholde en ekstraordinær generalforsamling 
evt. bare på forlandet og der er ønske om at det skal være i en weekend.

Hanne Nielsen spørger om den ekstraordinære generalforsamling bliver lagt indenfor for kort tid, hvilket vil 
være midt i ferien for de fleste, og det kunne formanden svare at det gør den ikke. 

Bestyrelsen kører videre bestående af 4 personer indtil den rigtige kasserer er fundet og de 4 vil varetage 
Kassererrollen i fællesskab indtil en ny Kasserer er fundet.
Ole Berthelsen foreslår at foreningen betaler for at få lavet regnskab i byen hvis der ingen kandidat er, 
hvilket der er opbakning til. Bestyrelsen takker for muligheden.



Ad.6 - Valg af suppleanter:

Der skal vælges 2 suppleanter, og følgende melder sit kandidatur:

Suppleant nr. 1, Eva Busch Nielsen Svingelvænget 8
Suppleant nr. 2, Peter Thomsen Brombærvej 1.

Begge vælges med applaus.

Valg af revisorer:

Der skal vælges to revisorer og Kjeld Dollerup, Storkenæbsvej 11 vil gerne genopstille, så der skal kun 
opstilles en enkelt kandidat mere som revisor.

Birgit Jensen, Bakkestjernevej 1, melder sit kandidatur.

Begge vælges med applaus.

Valg af revisor suppleanter:

Der skal vælges 2 revisorsuppleanter.
Jørgen Madsen, genopstiller.
Thorsten Nielsen genopstiller.

Begge vælges med applaus.

Ad. 7 - Forslag til kontingent:

Det foreslås at kontingentniveauet fastholdes på 1500 kr.

Budgettet gennemgås og det forklares at det indstillede punkt i budget til generalforsamling grundet det 
skæve regnskabsår kun dækker udgifter til dagens afholdte generalforsamling, men da vi gerne vil tilbage 
og holde generalforsamling på flagpladsen og udgifterne hertil vil være meget større, informeres det her at 
denne forsamling skal forholde sig til dette som del af godkendelsen.
Det afsatte beløb til renovering af badebroen er overført til det nye budget, samt derudover et ekstra 
budget til indstilling, som er en udvidelse af badebroen med et landfæste og et brohoved. Da det er en 
tidskrævende proces, er der allerede ansøgt om dette hos kommunen og under behandling.
Det informeres også at udgifter til den nu vedtagede stenkunst kommer oven i det fremlagte budget.

Budgettet godkendes ved applaus.

Ad.8 - Eventuelt

Torben Simonsen spørger mht. landfæstet til badebroen, om vi ikke kan lave et fast stykke helt oppe fra 
vejen og ned til badebroen. Det forklares at det er indenfor strandbeskyttelseszonen og det er meget 
vanskeligt at få sådanne tilladelser, så derfor tager vi et lille skridt ad gangen men at det bestemt er en 
mulighed der skal ses på. 

Hanne Nielsen spørger om vi kan lave en fast ordning med rensning af kloakker og det forklares at vi har 
ville se tiden an for ikke at betale for noget som var unødvendigt, men at vi ser på mulighederne.

Birgit Ben-Ami spørger ind til plastordningen og formanden svarer at vi ikke ved mere end det der er meldt 
ud af kommunen pt. og som alle har fået et brev om, men at vi følger sagen.



Birgit Ben-Ami spørger ind til fældning af træer og formanden svarer at det punkt vil han vende tilbage på 
senere under eventuelt.

Susanne Sækmose spørger ang. affald og bortkørsel af dette, at hendes nabo havde en container stående 
for 800kr, om det ikke ville være fint om vi måske kunne oplyse om sådanne muligheder på hjemmesiden.

Der snakkes om at tiderne for larm med maskiner måske skulle opdateres da de virker lidt gammeldags, 
idet at det er svært at nå projekter og have håndværkere til kun at arbejde i disse tidsrum.

Formanden forklarer at der er en uskreven regel om at tiderne ikke gælder eksterne håndværkere i 
hverdagen, og spørger den tidligere kasserer Jørgen Pedersen om det ikke er korrekt, hvilket bekræftes.
Formanden forstår godt behovet for en tydeliggørelse af hvornår man må larme, og tager som eksempel 
udgangspunkt i et af sine egne projekter og er enig i at tiderne er svære at overholde når man har 
byggeprojekter og gerne vil nå i mål, men at reglerne nu er som de er og hvis tiderne skal laves om, så 
kræves det at det stilles som et forslag.

Der kommenteres at der måske også skal være regler for høj musik.

Finn Jensen; tiderne for græsklipning har altid være til diskussion men det vigtigste er at man tager hensyn.

Trine Pedersen; Vi skal vise rummelighed herude og det ville være fint om man havde mulighed for at 
renovere et hus også selvom det forgår i weekenden da mange ikke kan på hverdage.

Jan Agergaard; Mener ikke tiderne skal lempes da folk så bare vil klippe senere og dermed genere flere.

Torben Dybdahl; Det skal præciseres hvordan reglerne skal tolkes så man ikke skal stå og diskutere med folk
hvis reglerne opfattes forskelligt.

Peder Petersen, reglerne skal være tydelige. 

Flemming Outzen, siger at reglerne skal præciseres.

Formanden siger at der skal konkrete forslag til så vi ikke skal diskutere alle muligheder på næste 
generalforsamling.

Ole Berthelsen, siger at det ville være fint om bestyrelsen kommer med forslag.

Det er taget til notat og det tilføjes at der måske kunne laves en meningsmåling på vores hjemmeside så vi 
kan spores os ind på hvad flertallet mener, og bruge dette til at udarbejde nogle forslag.

Kim Carlsen, siger at han er ny i området, men at han nyder den ro der er i de stille perioder og at han ikke 
ønsker dette lavet om.

Torben Simonsen siger at hans nabo er pensionist, og er ved at renovere huset, det skal han have lov til.
Andre mener at hvis han får lov, så skal andre også have lov og dermed har vi balladen.

John Espersen nævner at det kan overvejes at emnet medtages på den ekstraordinære generalforsamling

Den generelle holdning er at man skal udvise rummelighed og tage hensyn, og man kommer længst med en
god dialog.

Jørgen Pedersen siger at grundlæggende er det fordi der er sat grænser og så er der folk som vil have de 
bliver overholdt.



Hans private holdning er at der burde kunne slås græs mellem kl. 11-17 alle dage, og at han mener det er 
en meget svær opgave vi står overfor, og at grundejerne også skal være rummelige overfor bestyrelsen.

Det konkluderes at Bestyrelsen har en opgave i at udarbejde forslag til nye tidspunkter for støj.

Der spørges ind til fodboldmålene og bålstedet;
- det forklares hvordan det har været med fodboldmålene igennem tiderne, og Hanne Nielsen siger at de 
mål har været flyttet 50 gange. Der stilles forslag om at der måske kunne måske laves en bytteordning med 
skiftevis placering af målene hvert år.
- Bålstedet kun er tiltænkt som et samlingspunkt for børnene når der er fællesarrangementer i foreningen. 
Der foreslås at sætte et skilt op ved bålstedet hvis der er forbrændingsforbud.

Hanne Nielsen; sidste år havde hendes mand et forslag med fra hende om styning af træer og hun spurgte 
hvorfor der ikke var sket noget.
Det forklares af Formanden at forslaget kom på forsamlingen i oktober ’20 og at den bedste tid for styning 
af træer ifølge gartnere er fra juli til ca. september, så derfor bliver de snart stynet. Opgaven er bestilt.

Jan Agergaard, Ang. pkt.7 spørger om vi har overvejet at nedsætte kontingentet for at undgå negative 
renter. Det forklares at der er sparet op så vi står godt rustet hvis der skulle ske noget med kloakkerne som 
er private og 50 år gamle.

Der er ikke flere kommentarer eller spørgsmål fra salen.

Formanden fortæller derefter omkring ansøgning til bredbåndspuljen og at han gerne vil starte en 
arbejdsgruppe, men det kræver der også er andre som hjælper. Kenneth Jensen og Ib Berg melder sig til 
gruppen.

Formanden informerer omkring punktet hegn og skel samt de udfordringer som dette giver. Der vises 
information fra Hegnssyn om hvordan reglerne er omkring hække og træer som er placeret i eller ved skel. 
Det informeres at dette materiale vil blive tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Der informeres om 
hvilke regler der er gældende, og i hvilken rækkefølge de er gældende.

Formanden har været i dialog med både kommunen og kommunens Hegnssynsmand, som informerer at 
bestyrelsen ikke er forpligtiget til at oprette en sag hvis en anden grundejer ønsker dette på foreningens 
vegne, men at det er en vurdering og at den enkelte grundejer kan rette henvendelse til kommunen for 
afklaring.

En grundejer har fremsat et ønske om at få indført krav til hegn og hækhøjde i vedtægterne. Formanden 
forklarer at dette egentlig er dækket i forvejen via de eksisterende regelsæt, men at det er et problem at 
reglerne ikke følges. Forsamlingen forespørges om der er flertal for at indstille et forslag på at tilføje dette 
punkt i vedtægterne til næste generalforsamling, hvilket afvises af forsamlingen, og der er enighed om at 
man skal følge de gældende regler fra instanserne.
Det præciseres at bestyrelsen ikke ønsker at være en politimyndighed og dermed skal stemme dørklokker 
men det forventes at folk overholder reglerne og ikke mindst har en fornuftig dialog imellem sig så tingene 
kan løses på fredelig vis. Skal der oprettes sager, vil det have omkostninger for foreningen eller den enkelte 
grundejer.

Torben Simonsen fortæller at han har siddet i hegnssynet i Svendborg Kommune i 8 år og fortæller omkring
sager hvor afgørelser bliver anket men det resulterer altid i at hegnssynet får ret.



Torben Dybdahl kan ikke forstå hvorfor bestyrelsen skal varetage disse opgaver og det forklares at når det 
er hegn ud til foreningens arealer så er det officielt bestyrelsen som agerer grundejer af disse, da 
foreningen ifølge vedtægterne skal repræsenteres ved minimum 2 bestyrelsesmedlemmer udadtil, og som 
derfor kan vælge at lave sagsanlæg mod den enkelte grundejer. Det vil bestyrelsen gerne undgå og 
opfordrer de enkelte grundejere til at afklare det internt i første omgang.

Men den enkelte grundejer kan også vælge at få lavet en sag, da alle grundejerne ejer dele af 
fællesarealerne og at arealerne i nogle tilfælde er regnet med til beregning af byggeprocenten, men har vist
sig at kommunen ikke behandler alle lige på dette område.
Anne-Grethe fortæller at de ikke har fået lov til at medtage fællesarealer til deres byggeprocent uden at det
nuværende hus rives ned.

Formanden fortæller at i forbindelse med undersøgelse af reglerne for hegn og hæk i skel, er det kommet 
frem at Berberisvænget inkl. den tomme grund og stien ned til Klintevænget tilhører Svendborg Kommune 
og derfor har grundejerforeningen igennem årene varetaget vedligehold på kommunens vegne.
Dette har bestyrelsen selvfølgelig gjort kommunen opmærksom på og der afventes en afklaring af dette.

Jørgen Pedersen spørger om man kan risikere at den tomme grund bliver solgt men en anden grundejer 
oplyser at det kan man ikke ifølge lokalplanen.

Svingelvænget 1 føler sig truffet over at skiltet ikke er blevet malet fordi deres hæk er for bred og fortæller 
at den jo altid har stået der.
Det forklares at det udover er umuligt at nå skiltet for at male det så er der også meget dårligt udsyn ved 
udkørslen fra Svingelvænget og af samme grund har bestyrelsen klippet hjørnet af Sommerlands alléen og 
Stenoddenvejen.
Pia Rudolph gør opmærksom på at der er højre vigepligt ved udkørsel mod Sommerlands Alléen.  

Der informeres om at stranden normalt ryddes for tang før ferien, men at det sommetider er en 
utaknemmelig opgave hvis vind og strøm gør at den hurtigt bliver fyldt igen.    

Til sidst gives der vingaver til Ellen for hendes store arbejde som kasserer, til Jesper for hans virke som 
dirigent samt til Claus og Dollerup for deres store indsats med smedearbejde på broen og maling af 
vejskilte.

Bestyrelsen vil gerne takke for en hyggelig og konstruktiv generalforsamling.

Med Venlig Hilsen 

Alice, Erik, Chris og Johnny 

Dirigent: Jesper Pedersen

Referent: Chris Ringvig


