
Referat af generalforsaml ingen for Horne Sommerlands G ru ndejerforening

fredag de1 6 iuli2Ot2 kl. 20 i Horne Forsamlingshus.

En halv time fdr generalforsamlingen, var der inviteret 2 medarbejdere fra Faaborg Kommune,

der orienterede om den forestiende nye lokalplan for vores omride. De kom bl. a. ind pi emner

som hgjder pi nyt byggeri, byggelinjer, solceller, tagbekledninger og udvendig belysning. Efter

at politikerne har godkendt planen, kommer den i hpring i 8 uger, hvor alle kan komme med

deres eventuelle kommentarer til forslaget. Christina Lohfert Rolandsen fra Plan og Kultur i

Faaborg Kommune, som stir for udarbejdelsen af den ny lokalplan, kan traffes p6

tlf .72 53 20 2l eller pi e-mail: crola@faaborsmidtfvn.dk

Dagsorden if Olge vedtagterne:

1. Vale af dirieent.

Poul Erik Pedersen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, jf.
vedtegterne i I 14, hvor indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

2. Formandens beretnine om det forldbne ir.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft 5 ordinere bestyrelsesmOder. Endvidere har

der varet 2 m6der med Faaborg-Midtfyn Kommune angiende den nye lokalplan, som vi skal

have for ornridet. Erik Beck, Niels Enghave Larsen, Steen Aalund Olsen og formanden, Else

Reffstrup, deltog i det forste mode, og siden har kassereren og formanden veret til endnu et
mdde. Endvidere har formanden haft kontakt med bide Christina Rolandsen og Jens Peter

Ohlsen i Kommunen.

Pi sidste generalforsamling dr6ftede vi, om grundejerforeningen skulle anskaffe en

hiertestarter. Da vi ikke kunne beslutte noget, der ikke havde varet forslag om, og som kostede

penge skulle bestyrelsen unders6ge mulighederne for dette, men der var umiddelbart stor
opbakning til forslaget. Niels Enghave Larsen i bestyrelsen har undersogt dette hos flere firmaer,

og vi er kommet frem til et forslag, som forsamlingen senere skal tage stilling til.

De 3 bidelauesbroer , som blev navnt pi generalforsamlingen sidste ir, er endelig blevet

I ovliggiort. (d. zL.L2.z0ttl.

Sidste somrner var der 2 evlleudslip ijuli ved dranudlpbet ner den offentlige bro. Det fdrste

udslip var en aften, og inden Beredskabsstyrelsen fik det sporet, var det meget sent p6 aftenen.



Si skete det samme igen naste formiddag. Der var en forkert tilslutning tit et dran, og fejlen
blev rettet, si det nok ikke vil ske igen. Der blev talt med meget, meget store bogstaver fra
Beredskabschefen.

liuli mdned var der i Ostomridet pi det offentlig fallesareal neden for Skar6vej store
oversvOmmelser, og efter flere besverligheder kom der en slamsuger ned og fik renset op. Der

mitte lige beskeres lidt voldsomt bag fiskerhusene for at fi bilen igennem.
Der er ogsi blevet repareret dranror i rabatten i den nederste del af Ly6vej.

Der er 2 bvggesager i omridet. Disse sager underrettes bestyrelsen om, men det er selvfOlgelig
Kommunen, der traffer afgorelser i sagerne.

Et firma havde indkaldt til mOde om solcelleanlag i Horne ldretscent er d.27.07.11. Der var en

meget anmassende markedsfOring pi et opslag, hvor der stod, at det var i samarbejde med
Horne Somrnerlands bestyrelse. Endnu varre var det, da der blev sendt et brev ud med
formandens navn som samarbejdspartner. Det blev sendt ud til grundejere, som, firmaet
sk0nnede, havde den bedste beliggenhed for deres anlag. Formanden blev temmelig pikeret
over dette, men det viste sig at vare en storm i et glas vand, da de eneste fremmodte var
formanden med egtefalle. Si hvis der alligevel skulle vare nogen, der havde undret sig lidt, si
har I fiet en forklaring.

I det hele taget f6r vi mange henvendelser fra firmaer, der tilbyder havearbejde, udlejning,
sommerhussalg og andet. De vil gerne have fingre i vores medlemskartotek, men vi distribuerer
selvfOlgelig ikke vores medlemskartotek.

Fallesarealer: Vi har igen i5r haft Peter Greve til at passe fallesarealerne, og han s6rger
l0bende for bekempelse af brendenelder, nedklipning af planter og almindelig vedligehold
som slSning af stier og boldbaner i sesonen. Der er i forsommeren blevet brakhOstet pi
fallesarealerne. Peter passer ogsi omridet omkring bidene i vestomridet. I Ostomridet er der
mange bidejere, der selv sl6r grasset omkring bidene, og det er man selvf6lgelig stadig meget
velkomne til at g0re. I 6r er der ogsi blevet skiftet bankesiddeflader og stolper, hvor det
trangte. Vi er i bestyrelsen godt tilfreds med Peter Greves arbejde.

Stier oq oversiatsforhold ved hiqrner i bebvaaelsen: Vivil henstille til, at grundejere ud til de
private fallesstier sdrger for, at der er farbare stier hele 6ret. Der er steder, hvor der burde have
veret klippet ind noget f6r, men miske er der stadig stier, der trenger til at se en haksaks. Vi
skal ogsi SOre opmarksom pi, at der er flere steder, hvor oversigtsforholdene ved vejhjornerne
er meget d6rlige. Husk at f6 klippet ned og ind ved vejhjOrner. Der skal vere mindst 1,5 m rabat.

Dran- og spillevandssagen:

Vi havde dran- og spildevandssagen pi Generalforsamlingen sidste ir. Formanden refererede
kort om forlObet.
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Efter 14 henvendelser er det endnu ikke lykkedes at fd noget konkret fra Faaborg Kommune.
Advokat Hans Vestergaard er derfor kontaktet og et mode med Kommunen skal holdes iaugust
mined.

Selvtegt: Der har desvarre varet nogle episoder af selvtagt i vores omride, nermere bestemt
pi Egholmvej, hvor 3 grundejere har f6et fjernet / beskiret deres hegn af andre uden

henvendelse. Der er sket politianmeldelse et sted, da der i hvert tilfalde i dette ene tilfalde var
flere andre grundejere, der havde bemarket noget, der kunne tyde pi en gerningsmand til
denne ugerning. Bestyrelsen tager selvfOlgelig kraftig afstand fra dette. Det er helt uacceptabelt
og usmageligt med en sidan selvtagt.

FFV: Vi har endnu engang fiet henvendelse fra Faaborg Forsynings Virksomheder, der med fotos
har vist, hvor slemt det stir til, nir der efterlades dagrenovation pi milj6stationen. Der er i
lighed med tidligere truet med lukning af stationen, hvis forholdene ikke bliver bedre.
Foreningen har tidligere bedt om en tydeligere skiltning, ogsi pi fremmedsprog pi pladsen,

men uden resultat. Vi opfordrer alle, der lejer deres huse ud til at have ekstra poser, som kan

kgbes ved renovationsbilerne.

Lejere kan si bruge disse poser, som tages med gratis ved afhentning af den normale sak. Det
gelder selvfOlgelig ogsi alle andre grundejere. Hav altid en ekstra sak liggende. I kunne miske
fi brug for den pi et tidspunkt.

Broerne: Som vanligt kommer vore broer op den sidste lOrdag i april og ned igen den f6rste
l0rdag i oktober. Der er mange hjelpsomme grundejere, der sdrger for dette, og efter endt
arbejde er bel0nningen iefteriret Gule Erter og om foriret en buffet med forskellige lakkerier
fra Frk. Jensen i Faaborg. Det er herligt, at der er si mange trofaste, men der mi gerne komme
endnu flere. Det kunne miske ogsi vare hyggeligt at lare flere beboere i omr6det at kende.

Rensning af bronde os ledninger: efter broopsetning her slut i april har vi haft Peter Greve til
med en rendegraver at frilegge drenudlobene til havet. Vi opdagede s6, at et dran pi
Ostomridet var faldet sammen (ikke der, hvor der var oversv@mmelse sidste sommer). Det var
kommunens omrdde, si efter flere henvendelser, har veret rundt med en medarbejder fra
Kommunen, og der er forhibentlig fundet en losning pi problemet. Bestyrelsen fplger det op og

tror pi et godt samarbejde.

Nvbvgserier: Pas pi vore veje og rabatter og les i vedtagterne! Vis ogsi hensyn til naboer med
hensyn til parkering og stoj.

Vi plejer at sende en skrivelse ud om disse forhold, nir vi ser nogle skal igang, men der sker
engang imellem noget s6 hurtigt, at vi ikke nir at f6lge med, s6 ver selv opmarksom pi disse

forhold, hvis I skal bygge nyt. Det er i Ovrigt dejligt at se, hvor pent mange fir bygget, og hvor
fint det falder ind i den evrige bebyggelse.



Skt. Hansarrangementet: Vores arrangement i 6r var rigtig flot besOgt. Det var flot vejr, og der
var trykt 200 sange, men der var ikke, sd alle kunne f6. Vi hyggede os med sange , vin, 6l og vand
og slik til bgrn og barnlige sjale. Heksen kom af sted i ir uden hyl, da vi havde glemt at holde
nogle tilbage fra nytirsaften. Vi har fiet en aftale med nogle sm6 gutter, der har lovet at levere
hyl til os neste ir.

Jevnlige henvendelser fra grundeiere:

o LAse hunde: Hunde skal fores i snor, ogsi selv om de ikke "96r noget!" - og hundenes
ejere skal selvfOlgelig selv fjerne hundenes efterladenskaber.

o Beplantning: tag rimeligt hensyn til hinanden.
o Snerydning: ingen snerydning fra Grundejerforeningen normalt, dog er der udlagt grus

ved vejhjorner pi Lyovej, som alle grundejere kan benytte efter behov. Kommunen har
ikke pligt til at rydde sne i sommerhusomrider, si hvis man skal have ryddet, m6 man
selv sorge for hjelp til det.

E-mailadesser: Vi vil meget gerne have e-mailadresser pi si mange som muligt, si kom med
dem i aften eller mail dem til Erik Beck, hvis e-mailadresse stir pi hjemmesiden!

Hiemmesiden: www.hornesommerland.dk Brug den, der er mange brugbare ting, og hvis der er
forslag til andet, si mail det meget gerne til formanden.

Tak til bestvrelsen: Jeg vil gerne takke for et rigtig dejligt og konstruktivt samarbejde fra
bestyrelsen. Jeg vil ogsi meget gerne her takke alle de aktive og s6de grundejere, der pi hver
deres mide yder et stykke arbejde, der er til gavn for hele vores omride.

Bemerkninger til formandens beretning:

Arent 56rensen, Skar6vej 2

o onskede at vide, hvilke punkter, der var blevet droftet med Faaborg Kommune vedr. den
nye lokalplan.
Svar: Der er bl. a. dr0ftet byggelinjer, tagbelegninger, vinduer i tagflader, farver pi
husene, som nugeldende, samt bebyggelsesprocent, som vi onsker bibeholdt med de
geldende L2,5Yo.

' onske om samarbejde med Horne Sommerlands Ny Grundejerforening bl.a. vedr. op -
setning af hjertestarter.
Svar: Processen vedr. samarbeide med Horne Sommerlands Ny Grundejerforening er i
8?n8, sSledes at der pi sigt kan blive et samarbejde. Grundejerforeningen vil rette
henvendelse til Horne Sommerlands Ny Grundejerforening og Faaborg Kommune vedr.
etablering af hjertestarter. Endvidere soges der om tilskud iTrygfonden og i Nordea.

o holdning til vindm0ller som skal opsettes vest for Horne Sommerland.
Svar: Grundejer foreningen var ikke representeret til borgerm6det om vindmgllerne, da
vi havde et andet mode den dato.
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Jens Madsen, SkarOvej 8

. spurgte til samarbejdet med den nye grundejerforening. 2 gange blev Steen Aalund Olsen

fra bestyrelsen navnt som verende interesseret i tat samarbejde eller fusion af de 2

foreninger. Han svarede, at det fortsat var hans personlige mil, og at han oplevede en

positiv dialog i bestyrelsen, selv om vi var et team af forskelligheder ogs6. Dialogen var i

g?ng, hvilket formanden allerede havde navnt.
o Og til aflOb fra den nye udstykning - dette var allerede navnt i formandens beretning (se

under dran- og spildevandssagen)

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Aflesgelse af reenskab (underskrevet af revisorer og bestyrelse) for det forl6bne 6r (bilag 1).

Erik Beckgennemgik resultatopgorelsen for periodentl4z0tl-3Ll32OL2 og balance pr.3tl3
2012 (bilag 1).

Anne Grethe Matthiesen, Erovej 4, onskede belyst, hvad posten "Bestyrelsen" omfattede. Erik

Beck svarede, at belgbet blev brugt til porto, telefon, fortaring, kgrsel og gaver.

Regnskabet blev godkendt.

4. Rettidist indkomne forslag fra medlemmerne.

Forslag om hjertestarter:
Etablering af hjertestarter pi 3- Srig leasingaftale med Falck inkl. eltilslutning, skab med varme,
serviceaftale, uddannelse og evt. psykologhjalp til ca. kr. 25.000,-. Derefter vil det koste
foreningen'ca. kr. 6.000,- i de efterf6lgende 6r.

Forslaget blev vedtaget med 60 stemmer for og 2 imod.

5. Vedtaselse af budset os fastsattelse af kontinsent (bilag 1).

Erik Beck gennemgik forslag til budget 1OLZ|1OL3. Der var ingen spgrgsmil til budgettet.
Budgettet blev godkendt. Kontingentet forbliver uendret kr. 800,-.

6. Vals af formand.

Else Reffstrup, Skar6vej 30, blev genvalgt som formand.

7. Vale af bestvrelsesmedlemmer og suppleanter.

Pi valg var Dan Lysemose Mikkelsen, der ikke @nskede genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af
Jan Barkholt Hansen, StrynOvej 8, som blev valgt.
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Som suppleanter blev lnge Olsen, Egholmvej 1 og Henning Jensen, Thur6vej 50, begge genvalgt.

8. Valg af revisorer.

Anne Paulsen, Thurovej 26 ogPoul Erik Pedersen, siovej 1, blev begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.

ole Pedersen, Si6vej 4, dnskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Bent Clausen, Siovej
3, som blev valgt.

9. Eventuelt.

Finn Juncker,Thur6vej 16, foreslog, at grundejerforeningen stod for opsatning og nedtagning af
den offentlige badebro. Det blev samtidigt bemerket, at broen ikke er sertig bprnevenlig, idet
den er temrnelig h4i og mangler rakverk.
Svar: Bestyrelsen ved af erfaring, at det er vanskeligt at fi folk til at sli trapele ned.
Formanden tilbdd derfor at rette henvendelse til Faaborg-Midtfyn. Hvis der kunne etableres en
bro med samme konstruktion som foreningens broer, kunne foreningen tilbyde omsatning og
nedtagning af broen samtidig med vore egne.

Per Lorentzen,Thur0vej 10, foreslog depot for brandbart haveaffald p6 bilpladsen samt ny
hangelSs til porten ved fallesarealet, da denne skiller ad. Desuden blev der gjort opmarksom
p6, at l6gen binder.

Svar: Afbrending af affald mi kun finde sted iforbindelse med Sct. Hans (opsamling i perioden
fra 1. juni til Skt. Hans). Ny hangelis vil snarest blive indkobt og kodet til eksisterende
fallesnogle.

Else Reffstrup takkede afgiende bestyrelsesmedlem, Dan Lysemose Mikkelsen, for sin indsats i

bestyrelsesarbejdet og Poul Erik pedersen for ledelsen af mOdet.

Referent: Niels Enghave Larsen

Formanden

rgrqlforsamlingen:
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