
Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 16. april i Nordlangelandshallen - 2011

Formanden bød velkommen til de 76 fremmødte, som repræsenterede 50 stemmer, heraf 2 skriftlige fuldmagter.

Punkt 1) Valg af dirigent.
  På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Børge Wagner som dirigent. Der blev ikke foreslået andre kandi-

dater og Børge Wagner var dermed valgt. Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og gav straks ordet til formanden der aflagde bestyrelsens beretning.

Punkt 2) Bestyrelsens beretning.
  Det har været et år, hvor vi har fået ændre lidt og forsøgt at forny os lidt. Vi har fået et medlem som har over-

taget vores bogføring, og det har vi i bestyrelsen været yderst tilfreds med, og jeg er sikker på det også var 
revisorernes synspunkt. Da de havde revideret var bemærkningen, at det ville de gerne fortsætte med for det 
var let. Vi har også fået en ny sekretær, som har lavet et meget stort arbejde, med vores hjemmeside, og opda-
tering af mail adr. og telefon nr. og der er vi nået langt, men vi mangler stadig nogle telefon nr. og mail adresser. 
Det er også godt at se, at handlen med sommerhuse i vores område er kommet godt i gang fra 5 i 2009 til 11 i 
2010. Vores samarbejde med kommunen, har fortsat, og jeg har været til det årlige møde med kommunen. Der 
er ikke rigtigt noget nyt i vores område, og kommunen mangler penge og det betyder at det er meget lidt der 
bliver holdt. Bl.a. må vi selv klippe hegnet ud til Stoense Udflyttervej, selvom det er kommunen der skal holde 
det. Renovationen er skilt ud i selvstændigt selskab, og det har betydet, at de er meget vanskelige at kommuni-
kere med, men vi håber det bliver bedre. Det ville være meget ønskeligt, hvis de ville køre lidt pænere på vores 
veje.Vejene - Vi har en god aftale med Henrik Elnegaard, angående vejene, og vi er ikke bekendt med klager, 
og denne model fortsætter i år.

Badebro - I året fik vi fremstillet nye galvaniserede stolper til vores badebro, og da vi skulle opsætte broen var vi for 
første gang i mange år rigtig mange som mødte op. Vi var vel omkring 18 der hjalp med at banke 3 meter galvaniserede 
stolper ned i havbunden, og bygge badebroens fag på plads. Alt gik fint og efter bare to timer kunne vi indvie broen 
og gå direkte ud og træde ned på badebrostrappen. Det var en rigtig hyggelig lørdag formiddag hvor der blev arbejdet 
seriøst og mange mødte nye mennesker. Formandens kone kom med kaffe og oste/rullepølse mader som hurtig svandt 
da snakken kom i gang efter endt opstilling. Nedtagning af broen gik lige så smertefrit med mange gode hjælpere, da vi 
i mange år ikke har haft isvinter bortset fra 2009, var der bred enighed om, at en ny isvinter i 2010 var ganske utænkelig, 
hvorfor vi besluttede at lade stolperne blive stående. (de er rimelig tidskrævende at placere) men desværre må vi nu i 
gang med at rette nogle stolper som er blevet skæve og andre er presset op grundet de isskruninger som har været her  
i januar.  

Stranden - har i året der er gået været tilfredsstillende, uden nogen form for pleje, bortset fra, at vi er nødt til at holde 
nogle hybenbuske nede og det vil vi fortsætte med. Der har også været et par enkelte bjørnekløer som vi har bekæmpet.  

Foreningens økonomi har klaret den store økonomiske nedtur og har stadig en flot balance, og det sædvanlige spørgs-
mål om hvorfor beholdning skal være på over 400.000,- kr. så er det blot for at imødekomme store ukendte omkost-
ninger - særlig dræn kan give nogle meget store investeringer. År tilbage planlage Tranekær kommune kloakering i hele 
vores område det ville beløbe sig til 6,5 mill. og det ville så afstedkomme en udgift pr. medlem på 21.000,- kr.

Vores veje - har i året 2010 lidt meget hele foråret på grund af den megen regn som gjorde vejene bløde og opretning af 
vejene ikke kunne foregå før det blev tørt, heldigvis må vi så glæde os over at Danmark - og ikke mindst vores Stoense 
Udflytter ikke blev ramt af de mange oversvømmelser som ramte store dele af Europa. Der blev udlagt depoter med 
stabilgrus til medlemmerne kunne anvende til opfyldning af huller på de små sideveje. 

Vi har gennemgået posthuset og kunne se at postvæsenet ikke kunne se adresser på mange af postkasserne. Samtlige 
postkasser er nu opmærket med gadenavn samt husnummer. Vi må lige gøre opmærksom på at en stor del af vores 
medlemmer ikke er bekendt med, at der til deres matrikel er en postkasse i posthuset på Stoense Havnevej - hvor der 
på P-pladsen er opstillet flaskecontainere. Medlemmerne bedes venligst tømme postkassen med jævne mellemrum der 
kommer en vejviser hvert år samt mange reklamer m.m. Oprydning på vores postplads - hus er meget fint og der har 
ikke været så meget henkastet affald som tidligere år. Tak til alle Jer som tænker på os som bruger fritiden på at holde 
tingene i orden!

Grundejerforeningen

»Stoense Havn«



Dræn -  Der er i årets løb blevet gennemført 2 større projekter vedrørende dræn. For det første har vi renoveret den hidti-
dige åbne grøft langs stamvejen ved Blåklokkevej 19.  Der er anlagt en drænledning i grøften der efterfølgende er blevet 
lukket. For det andet har vi langt om længe fået gennemført renoveringen ved Valmuevej 2 til 8. Den har været længe un-
dervejs men har været udskudt pga. hensyntagen til grundejerne i området samt hensyn til vejret og dermed jordbunds-
forhold. Der er som planlagt gennemført forebyggende spuling i visse områder foruden der helt efter sædvane er spulet 
ved pludseligt opståede dræn problemer. Grøften på engen er blevet renset i foråret.  Én af de fremtidige udfordringer 
bliver et forsøg på at tilvejebringe en holdbar løsning på vedvarende problemer med overfladevand på Syrenvej (nr. 6 og 
8) der ligger meget lavt i terrænet.  

Træer - hegn og grønne områder - For at udnytte vores midler afsat til træfældning bedst, er det en fordel at fælde 
træer i januar og februar, hvis det er frostvejr. Det har Hans udnyttet i 2010, idet vi har fået fældet mange af de gamle 
halvrådne poppeltræer ud til Stoense Udflyttervej, og vi vil fortsætte op mod Stoense Havnevej. Sidstnævnte stykke 
forventer vi at kunne afslutte i løbet af 2010 / 2011. Herefter bliver det ned af Stoense Havnevej, der bliver taget fat på i 
2012 / 2013.  Hvis der er grundejere der ønsker at fælde træer i vores fælles arealer, skal det aftales med Hans. Vi vil ikke 
have at man på egen hånd fælder løs. Hvis det sker, vil vi kræve genplantning, fordi det bryder ind i vores planlægning, 
og også ødelægger beplantningen. Endvidere skal vi gøre gældende, at det ikke er tilladt at fjerne de fældede træer 
uden forudgående aftale med den ansvarlige fra bestyrelsen. Træet er tiltænkt de, som hjælper til med at flise grenene 
under fældningen, samt de der deltager i opsætningen af broen. Her i 2011 vil det blive betragtet som tyveri, og anmeldt 
såfremt  man tager træ uden at have aftalt det. Det har ikke været muligt at sælge træet til entreprenøren, som har stået 
for rydningen, da det hver morgen var forsvundet på mystisk vis.

Græsslåning på de store arealer - Det er bestyrelsens holdning, at i et naturskønt område som Stoense Havn, bør vild-
tet have så gode betingelser som muligt, og det forsøger vi at leve op til. Kim har fortsat med at klippe vores græsarealer 
2 gange. Trekanterne tillige med vores grund ved Røllikevej bliver klippet lidt oftere. Dette vil han også gøre i år.  

Hvis der er en grundejer der har behov for at anvende det grønne område til kørsel eller andet, er det en betin-
gelse, at man spørger bestyrelsen og man reetablerer det, man har ødelagt.

Hegn er et stort problem for den enkelte grundejer. Der er en del grundejere der ikke helt er klar over, at de også skal 
klippe hegnene ud til stier og fællesarealer, og et hegn må ikke være højere end 180 cm. Det vil vi gerne have bliver over-
holdt. Der er flere der har tilkendegivet, at vi skal have specificeret, hvad egnskendte planter er, herom senere. I vores 
deklaration står der egnskendte planter, og der findes også en beplantnings plan for området. Der er et medlem der har 
spurgt, om vi ikke er bekendt med dette, og det er vi, men i den beplantningsplan er der ikke taget hensyn til hvor høje 
de enkelte planter bliver, og det vil ikke være hensigtsmæssig at fortsætte med den, derfor har vi spurgt Langelands 
Kommune hvordan vi skal forholde os, og hvordan vi skal fortolke deklarationen. Langelands Kommune har udarbejdet 
en liste over hvad man forstår ved egnskendte planter, og det vil være den vi fremover vil benytte.  

Fællesforeningen - Jeg har deltaget i nogle møder med fællesforeningen og et hvor borgmesteren skulle have deltaget, 
men måtte melde afbud, da han skulle deltage i et andet møde angående mulighed for arbejdspladser til Langeland i 
forbindelse med bygning af ny bro på Femern bæltet Vi fik en god orientering af 2 fuldmægtige, som var godt orienteret. 
Den største klage gik på renovationen, men det er lidt vanskeligt, da det er et selvstændigt selskab der ordner det. Vi 
udtrykte ønsker om, at direktøren for selskabet skulle indbydes til vores næste møde, og det vil han blive. 

Herefter overlod formanden – via dirigenten – beretningen til videre drøftelse på generalforsamlingen. 

SpørgSmål og kommentarer:
Karin Vølund, Blåklokkevej 11 -  læste derpå følgende redegørelse op:  ”Jeg ønsker alt det jeg siger, ført til referat – og 
referenten får bagefter en kopi. Vi har ikke modtaget regnskab og budget sammen med indkaldelsen til generalforsamlin-
gen - hvad er årsagen hertil? – Alle andre vi har talt med har fået regnskabet sendt med ud. 
På grund af de uoverensstemmelser der har været formanden og os imellem, lyder det som en bevist handling fra for-
mandens side, at vi ikke skulle have dette med ud! Det er i øvrigt heller ikke Flemming Vølund, der har udsendt mødeind-
kaldelsen med regnskab og budget, så havde den set noget anderledes ud. Mødeindkaldelsen i øvrigt: Valg af besty-
relsen: i skriver Flemming Vølund ikke modtager genvalg. – Dette er korrekt. Men hvorfor står han på? - Han var jo trådt 
ud af bestyrelsen INDEN der blev lavet indkaldelse. – Hvorfor er der ikke indkaldt en suppleant til at stå på i stedet for?  
Under status – på bagsiden af indkaldelsen: Her står Flemming Vølund som medunderskriver af regnskabet. Flemming 
Vølund var IKKE med til regnskabsmødet og havde gjort opmærksom på, at man ikke kunne holde sådan et møde uden 
alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. – Han var forhindret grundet rejse i udlandet – men det blev der IKKE taget 
hensyn til fra formandens side af.  Da Flemming Vølund var trådt ud af bestyrelsen inden i dag, og ikke var med til regn-
skabsmødet, skulle han slet ikke stå på status siden – man kan ikke være medunderskriver på noget så vigtigt, når man 
ikke har deltaget i mødet.   Et par af grundene til Flemming Vølund udtrådte af bestyrelsen er ganske enkelt:  

1: Gentagen manglende tilbagemelding fra formanden, når han får mail om vigtige ting: dette til trods for formanden 
fra starten af gjorde meget ud af at fortælle, man skulle ”melde tilbage” når man havde modtaget en mail, således 
afsenderen kunne se, den var læst.   
2: fra Flemming Vølund kom ind i bestyrelsen som sekretær i januar 2010 og til januar 2011 – har der kun været 
afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vi har ellers gentagne gang forsøgt at få et møde i stand, især efter vi kom hjem fra ferie 
i november måned – men alle forslag blev afvist. Der var ellers punkter nok at tage fat på, f.eks. indføring i brugen af 
det nye mailsystem så alle kunne bruge det og ideer til udvidelse heraf.



– priser på hjemmesiden for vores annoncører.    – en diskussion om hvad der må komme på hjemmesiden og hvad 
der ikke må     – f.eks. samtlige medlemmers navne, adresser, tlf. nr. m.v., som formanden gerne ville have på.    – foto i 
galleriet af personer – man tydeligt kan se hvem er.    – den nye A5 mappe, som endnu ikke var blevet godkendt af alle i 
bestyrelsen – den ville formanden gerne have klar inden generalforsamlingen – og sådan kunne jeg blive ved.

3: at den øvrige bestyrelse ikke synes der skulle betales for ens merforbrug i strøm ved at være sekretær og ansvarlig 
for hjemmesiden. Fik blot at vide, det jo var en fritidsinteresse. At vi mener noget andet, fremgår af begrundelsen i de 
to forslag min mand og jeg har indsendt vedrørende arbejdet som sekretær og oprettelse og vedligeholdelse samt 
udbyggelse af hjemmesiden.  Vores økonomi står ikke til dette arbejde fortsat – og det var her den egentlige ”stran-
ding” fandt sted. Dette var der også gjort opmærksom på, idet vi havde forventet, man kunne tale sig til rette om de 
øvrige problemer. – Dette var tilsyneladende ikke formandens mening! Udgifter til en god net forbindelse, slidtage 
af egen printer - indkøb af bedre trådløs router for at kunne lave hjemmeside fra en bærbar pc - osv. - er alt sam-
men udgifter vi selv har betalt og ikke krævet penge for. Ny printer til foreningen var det dog meningen vi skulle have 
været ud at købe, men her afventede vi den spændte situation til sidst. Vedrørende hjemmesiden: som min mand 
også har været ansvarlig for. Det er dog stort set mig, der har stået for oprettelsen og vedligeholdelsen heraf. Da jeg 
sidste gang rettede på hjemmesiden den 6.3.2011 fungerede alt som det skulle. Det vil sige man kunne se 16 bil-
leder i galleriet. Man kunne skrive i gæstebogen. Efterfølgende har formanden så ikke alene sløjfet galleriet – uvist af 
hvilken grund. Han har også lukket gæstebogen ned, så man ikke længere kan bruge den.  Min mand og jeg havde 
da vi stoppede med arbejdet, dels som sekretær og ansvarlig for hjemmesiden og dels som redaktør af hjemmesiden 
- skrevet et stykke om dette stop den 6.3. under ”Sidste NYT”, men allerede den 9.3. havde formanden slettet dette 
indlæg igen. – Derefter satte vi samme stykke i gæstebogen. Denne blev så lukket ned efter ca. 8-10 dage. Vi har fået 
at vide fra flere medlemmer, at galleriet ikke virker. Ligeledes er vi blevet gjort bekendt med, at der er fejl og mangler 
i teksterne under Fællesdeklarationen. Sidstnævnte er formanden også blevet informeret om. Det kan således undre 
os, at disse ting ikke er blevet rettet op. Når man kan slette billeder og tekster på hjemmesiden, kan man vel også 
finde ud af at rette tekster, der er forkerte. Vi ville selv have sørget for at få bragt disse fejl og mangler i orden hurtigst 
muligt, hvis vi kunne – men da vi først har fundet ud af dette efter vi ikke længere kan bruge koderne til hjemmesi-
den, har vi ikke haft mulighed for at rette op på tingene. Flemming Vølund er ikke med i dag, da han kom hjem efter 
indlæggelse på sygehuset i går - men han har underskrevet den kopi, jeg afleverer til referenten.

Dirigenten tog Karin Vølunds redegørelse til efterretning og anmodede generalforsamlingen om kommentarer til bestyrel-
sens beretning. 

Henrik W. Knudsen, Syrenvej 15 - nævnte, at Karin Vølunds indlæg fordrede et svar, bl.a. vedrørende Flemming Vølunds 
navn som medunderskriver af Årsregnskabet. Dirigenten svarede, at spørgsmål m.m. vedrørende Karin Vølunds redegø-
relse vil blive behandlet under gennemgang af Årsregnskabet (pkt. 3), samt under de indkomne forslag fra medlemmer 
(pkt. 5).  Der fremkom ikke yderligere bemærkninger og bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Beretningen blev derefter énstemmigt godkendt.

Punkt 3) Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
  Kasserer Jørgen Nielsen gennemgik regnskabet som viser et underskud på kr. 12.807 (budget: underskud på 

kr. 19.700). Balancen udgør kr. 441.182 (2009: 443.614). Jørgen gennemgik ligeledes budget forslaget der i 
2011 indebærer et underskud på kr. 7.050. På baggrund af Karin Vølunds redegørelse under pkt. 2 forklarede 
Jørgen Nielsen om årsagen til Flemming Vølunds manglende underskrift på Årsregnskabet. Der var ikke yderli-
gere spørgsmål eller bemærkninger og regnskabet blev derefter godkendt énstemmigt.

Punkt 3a) Dirigenten suspenderede midlertidigt generalforsamlingen for kaffepause.  

Punkt 4) Forslag fra bestyrelsen
  1) Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne – med henvisning til det under pkt. 3 fremlagte budget – et uæn-

dret årligt kontingent på kr. 800 pr. parcel. Dette blev énstemmigt vedtaget. 2) På vegne af bestyrelsen gen-
nemgik Chris Hansen bestyrelsens forslag om ændring af vedtægtens § 4, stk. 1 og § 4, stk. 4. Forslaget var 
oprindeligt fremsat af Chris Hansen og efterfølgende blevet til bestyrelsens forslag.  
Som følge heraf var forslaget ikke nået udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen men var blevet 
udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen.  
Forslaget:
Nuværende ordlyd i vedtægten:  4.1. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af hvert års april 
måned og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dage varsel.  
4.4 (…..) Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.  
Forslag til ny ordlyd i vedtægten: 4.1. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af hvert års april 
måned og indkaldes ved angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside med mindst 14 dage varsel.  
4.4 (…..) Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel ved angivelse af dagsorden 
på foreningens hjemmeside.   
Begrundelse - Brevportoen stiger pr. 1. april 2011 fra kr. 5,50 (B post kr. 5,00) til kr. 8,00 (B post 6,00). Det er 
en stigning på 45% (B post 20%). Uanset der vælges benyttelse af B post fremsendelse er det en anseelig 
stigning i porto udgift. 285 grundejere får p.t. minimum 2 brevforsendelser fra Grundejerforeningen pr. år. Ved 
at fjerne portoudgiften vil der kunne minimeres kr. 4.560 kr. årligt i omkostning (B post fremsendelse kr. 3.420). 
Herudover spares der udgift til papir, kuverter, samt drift af printer. Ud over den økonomiske betragtning er der 
forbundet et stort manuelt og administrativt arbejde ved at udsende indkaldelse og referat via brev.



Bemærkninger. 
Eventuelle rettidige forslag fra bestyrelsen, samt eventuelle rettidigt indkomne forslag fra medlemmer bekendtgøres 
på hjemmesiden. Det reviderede regnskab vil kunne udleveres til de fremmødte på generalforsamlingen og i nøgletal 
ligeledes kunne vises på hjemmesiden. Forslaget vil formentlig ikke kunne vedtages på den ordinære generalforsamling 
den 16. april 2011. Derfor foreslås allerede nu planlagt en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 
lørdag den 30. april 2011 hvor forslaget vil kunne vedtages endeligt såfremt der opnås mindst 2/3 flertal blandt de frem-
mødte på den ordinære generalforsamling (Jf. vedtægtens § 4, stk. 5).   
Mange tog ordet for en bemærkning.  
Bemærkningerne under ét talte imod forslaget og på baggrund heraf besluttede bestyrelsen, at den nye bestyrelse skal 
gives mulighed for at arbejde videre med emnet i det kommende år og Chris Hansen trak på bestyrelsens vegne derpå 
forslaget tilbage men takkede samtidig for de mange bemærkninger der vil blive taget til efterretning af den nye besty-
relse.  

Punkt 5) Forslag fra medlemmerne.
Dirigenten foreslog behandling af forslag fra medlemmerne i den rækkefølge som de fremgik i indkaldelsen.  
Alle fremsatte forslag kræver alene simpelt flertal blandt de fremmødte på den ordinære generalforsamling for at blive 
vedtaget. 

1)   Alice og Lars Jensen, Syrenvej 9 - (vedrørende høje træer og buske). 
 Henrik W. Knudsen, Syrenvej 15 -  gjorde gældende, at bestyrelsen ikke har kompetence til påbud endsige for-
følge eventuelle regelbrud med sanktioner, men alene er påtaleberettiget jf. Fællesdeklarationen af 1972. Overord-
net er det Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune  http://www.langelandkommune.dk/Borger/BygBo/
Planlaegning/KommuneplanMaj2010/~/media/Files/Administrationen/__infrastruktur/Byg%20og%20Bo/Planla-
egning/Kommuneplan2009/Rammer/7_Ferie-%20og%20fritidsomr%c3%a5der.pdf og Lokalplanerne for området 
(3.F.4 Stoense Havnevej, 3.F.5 Lucernevej Nord, samt 3.F.6 Blåklokkevej, side 204-206), der regulerer forhold på 
Fællesarealerne.  
Og her er ikke nævnt noget om beplantning. Træer på grund må i princippet være lige så høje som grundejer 
ønsker, men må ikke være til fare for nabo / naboejendom. Dirigenten foreslog ordet ”påbud” ændret til ”påtale” 
hvilket blev anerkendt af forslagsstilleren. Forslaget blev sat til afstemning og dirigenten konstaterede, at forslaget 
med den nævnte ændring af ordet ”påbud” til ”påtale” hermed var vedtaget.

2)   Alice og Lars Jensen, Syrenvej 9 - (vedrørende skilte ”Hunde føres i snor”).
Anne Nielsen, Valmuevej 8 -  blev det foreslået, at skilte bliver opsat som pictogram 
(dvs. formet som et symbol og uden tekst:

3)   Karin og Flemming Vølund, Blåklokkevej 11 - (vedrørende betaling for oprettelse og vedligeholdelse af foreningens 
hjemmeside). Karin Vølund kommenterede mundtligt forslaget. Dirigenten opfordrede til, at forsamlingen ikke blan-
dede Karin og Flemming Vølunds to forslag sammen. Forslaget blev sat til afstemning og blev forkastet.

4)   Karin og Flemming Vølund, Blåklokkevej 11 - (vedrørende betaling af merforbrug af el).  Forslaget blev forkastet.

5)   Marianne og Kim Kristiansen, Røllikevej 19 - (vedrørende beplantningsplan).  Den nuværende beplantningsplan fra 
1973 er ikke tinglyst idet hele området ved udmatrikulering er tinglyst året før (i 1972). På den baggrund spurgte 
Henrik W. Knudsen om, hvad forslaget skal bruges til. Overordnet er det Kommuneplan og Lokalplan for området 
der regulerer forhold på Fællesarealerne. Og her er ikke nævnt noget om beplantning. Der skelnes mellem hegn 
i naboskel og mod stier, veje samt grønne områder. Ved eventuelle tvister grundejere imellem er det Hegnsloven 
af 2007 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=8547#KIV) der regulerer pligter og rettigheder, om 
nødvendigt ved mellemkomst af et syn af hegn. Formanden Flemming Kehman orienterede om, at bestyrelsen 
efter mange henvendelser til Langeland Kommune langt om længe for ganske nylig har fået tilsendt en plan over 
egnskendte planter omhandlende op til 50 forskellige planter. Formanden gjorde samtidig gældende, at den oprin-
delige beplantningsplan ikke mere er brugbar da grundlaget for denne var ved førstegangs tilplantning af området. 
Hans Nielsen med ansvar for grønne områder nævnte vigtigheden af, at områdets træer og buske levner plads til 
redningskøretøjer (brandveje), skraldevogn m.m. Formanden sluttede med at nævne, at den nyligt tilsendte over-
sigt over egnskendte planter ved førstkommende lejlighed vil blive lagt op på foreningens hjemmeside.  
Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget.

Punkt 6)  Valg af bestyrelses medlemmer 
På valg var Jørgen Nielsen, Humlevej 13 (modtager genvalg), Hans Kristian Nielsen, Kamillevej 10 (modtager 
genvalg) og Flemming Vølund, Blåklokkevej 11 (modtager ikke genvalg). Jørgen Nielsen og Hans Kristian Niel-
sen blev begge genvalgt for en ny 2-årig periode (2013).  
Nyvalgt til bestyrelsen blev Per Søndergaard, Humlevej 1, for en 2-årig periode (2013).

Punkt 7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  På valg var René Hansen, Syrenvej 8, (første suppleant) og Lars Jensen, Syrenvej 9 (anden suppleant).  

Begge blev genvalgt for en ny 1-årig periode (2012).

Punkt 8) Valg af 2 revisorer
  På valg var Børge Wagner, Timianvej 3 og Orla Bjerregaard, Gyvelvej 4 der begge blev genvalgt for 1 år (2012).
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Punkt 9) Valg af 2 revisorsuppleanter
	 	På	valg	var	Henrik	Winther	Knudsen,	Syrenvej	15	(første	suppleant)	og	Lene	Skytte,	Timianvej	15		

(anden	suppleant)	der	begge	blev	genvalgt	for	1	år	(2012).		

Punkt 10) Eventuelt
	 	Ranunkelvej 4	-	Skelpæle	til	naboer.	Søger	kan	lejes	hos	bestyrelsen.	

Kløvervej 9	-	Adresseliste	på	Posthuset.	
Syrenvej 15	-	Ikke	nogen	god	idé	(kriminalitet).	
Valmuevej 4	-		Seddel	i	naboers	postkasse	for	udarbejdelse	af	eventuelle	telefonkæder.	
Humlevej 8	-		Nyt	koncept	vedrørende	nabohjælp.	Mere	om	emnet	senere.	
Timianvej 3	-	Aviskasse	flyttes	fra	vejkryds	til	posthus.	
	Humlevej 1	-		Der	kan	tilsendes	avis	billetter	på	sit	avis	abonnement,	således	avisen	kan	købes	hos	købmand	

eller	bager.
	 	Kamillevej 10 (Hans K. Nielsen) -	Nævnte	skelpælesøger	som	kan	lejes	hos	bestyrelsen.	Afklippet	grenaffald	

må	ikke	efterlades	i	skel.	Men	det	ses	mange	steder	i	området.	Det	er	rene	brandfælder	og	vil	om	nødvendigt	
blive	fjernet	for	grundejers	regning.	Hans	nævnte	ligeledes,	at	fremtidig	fældning	af	træer	på	fællesarealer	kun	
må	foretages	efter	nøje	aftale	med	bestyrelsen.	Når	der	til	næste	år	fældes	træer	langs	Stoense	Havnevej	må	
træ	kun	afhentes	efter	aftale	med	bestyrelsen.	I	modsat	fald	vil	fjernelse	af	træ	blive	betragtet	som	tyveri	og	
anmeldt	til	politiet.		
Røllikevej 19 -	Foto	af	bestyrelsesmedlemmerne	på	hjemmesiden.	Vand	i	vandmålerbrønd.	Dette	skal	alene	
afhjælpes	af	grundejerforeningen	såfremt	det	er	drænvand.	Ellers	er	det	Snøde	Vandværk	man	henvender	sig	
til.		
Blåklokkevej 11 (Karin Vølund):	Mangler	svar	på	2	spørgsmål:	Har	formanden	slettet/fjernet	galleri	og	gæste-
bog	fra	hjemmesiden?	Formanden	svarede,	at	der	ikke	var	aftale	om	at	oprette	de	2	undersider	og	ønskede	i	
øvrigt	ikke	at	kommentere	yderligere	på	emnet.			

Flemming	Kehman	uddelte	herefter	vingave	til	revisorer	samt	hjælpere	til	arbejdet	både	forår	og	efterår	med	badebroen.		

Dirigenten	gav	ordet	til	formanden	Flemming	Kehman	der	efterfølgende	takkede	Børge	Wagner	for	sit	virke	som	dirigent.	

Formanden	takkede	for	fremmødet.

Referent	Chris	Hansen,	mandag	den	17.	april	2011.


