
HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 4. JULI 2008

Formanden Else Reffstrup, Skarøvej 30, bød velkommen til 94 personer (55 stemmeberetti-
gede)

AD 1: Valg af dirigent:
Poul Erik Pedersen, Siøvej 1, blev valgt som dirigent
PEP konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
PEP fik generalforsamlingens accept til at ændre rækkefølgen på dagsordenen, så bud-
getbehandlingen blev behandlet sidst i punkt 4.

Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Vedtægtsændringer blev ikke vedtaget på sidste års ekstraordinære generalforsamling,
så derfor er der vedtægtsændringer på igen i år med hensyntagen til indsigelserne fra
sidste år. Ordensreglerne blev ændret på sidste års generalforsamling og er nu oversat
til engelsk og tysk og lagt på foreningens hjemmeside (www.hornesommerland.dk)
Beplantningen på fællesarealerne er blevet trimmet og justeret.
Bestyrelsen har besigtiget hegn mod fællesarealer, stier og mod veje. 27 grundejere
har modtaget skrivelse om at bringe hegn i orden. Det er i alles interesse, at vi tager
hensyn til hinanden. Bestyrelsen kan ikke blande sig i hegnsforhold mellem to parcel-
ler.
Nyt affaldsregulativ er opsat i skabet ved Drejøvænget. Affaldsstativ må højst stå 5 m
fra skel mod vej. Kommunen tilbyder ikke mere gratis container til grenafklip, men
boblecontainere til flasker og papir er blevet permanente i sommersæsonen. Læg ikke
affald ved siden af containerne.
Faaborg Forsyningsselskab påtænker at sætte en "uigennemtrængelig beplantning"
bag vandværksgrunden.
For at hindre uvedkommende trafik til strandengen i øst opsættes en kæde. Der bliver
gjort tiltag for at forhindre parkering ved offentlig badebro.
Pga. tørke og kraftig blæst blev årets Skt. Hansbål aflyst. Efter aftale med brandchefen
i Faaborg brændes grenstakken af, når forholdene tillader det.
Formanden fik tilslutning til at forsøge at få hegnssynsmanden til at fortælle om heg-
ning på næste års generalforsamling.
Gammelt hul på strandengen i øst, er i vinterens løb blevet opfyldt med jord. Den ind-
vendige side af stranddiget er sprøjtet med ukrudtbekæmpelse. Kommunen efterlyser
ansvarlige personer til disse to forhold. Foreningen har meddelt, at den ikke har kend-
skab til skadevolder.

AD 3: Regnskab for 2007/2008 blev gennemgået af kasserer Erik Beck og blev vedtaget.

AD 4: Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmerne
Fra bestyrelsen:
De nye vedtægter blev gennemgået punkt for punkt. Sidste afsnit i § 5 blev ændret til
flg. tekst: Grundejerforeningen er berettiget til at optage lån og/eller opkræve de øko-
nomiske midler hos medlemmerne, som er besluttet på generalforsamlingen, der er

http://www.hornesommerland.dk/


nødvendige for Grundejerforeningens opgaver. Med denne lille ændring kom de nye
vedtægter for Horne Sommerlands Grundejerforening til afstemning. 53 stemte for, 1
imod og 1 blank.
Generalforsamlingen godkendte således ændringen, men da der kræves 2/3 af de
stemmeberettigedes stemmer til et ja, skulle forslaget på en ekstraordinær generalfor-
samling.

Eric Antvorskov orienterede om udskiftning af pæle til foreningens 3 broer (budget på
335 000,-). Dette blev vedtaget med 37 stemmer for, 16 imod og 2 blanke.

EA orienterede reparation af ophalerplads i øst (budget på 60 000,-). Dette blev ved-
taget med 32 stemmer for, 19 imod og 4 blanke.

Fra medlemmerne
Ingen forslag fra medlemmer

Budgetbehandling
Budget 1 for 2008/2009 blev gennemgået og vedtaget af generalforsamlingen.

AD 5: Valg af formand
Else Reffstrup blev genvalgt som formand.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Madsen, Skarøvej 8, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen Suppleanter:
Steen Olsen, Thurøvej 19 og Henning Jensen, Thurøvej 50, blev genvalgt.

AD 7: Valg af revisorer
Anne Paulsen, Thurøvej 26 blev genvalgt. Poul Erik Pedersen, Siøvej 1, blev valgt
som ny revisor.
Revisorsuppleant: Ole Pedersen, Siøvej 4, blev valgt

AD 8: Eventuelt
Kasserer Erik Beck ehb@danbeck.dk efterlyser flere mail-adr. på medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes fredag d. 25. juli kl. 20.00 på restaurant
"Skovlyst" i Svanninge.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Else Reffstrup takkede dirigenten for god ledelse og Preben Juul Pedersen for stort
engagement i bestyrelsen gennem årene.
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