
Grundejerforeningen Stenbækgården

Referat fra bestyrelsesmøde
Lørdag d. 6.8.2022 Kl. 10.30
hos Lene, Dunhammervej 5

Til stede: Steffen, John, Bo, Bente og Lene
Referent: Bente

Vi mødtes kl. 10.00 ved legepladsen til annonceret “Fælles leg og hygge”, men desværre
var der ingen tilslutning (det var der heller ikke lørdag den 2. juli). Så dette tiltag dropper vi
fremover.

1. Godkendelse af referat
Referat fra 26.6.2022 godkendt.

2. Nyt fra formanden
Steffen har fået besked fra Naturstyrelsen om, at klagesagen vedr. afslag på tilskud til
fårefold, er indberettet til klagenævnet. Der går nok 1-2 mdr. inden vi hører noget.

Fællesforeningen har inviteret bestyrelser til en gratis dag på Langelandsfortet med guidet
tur og bespisning den 17. september. Alle melder tilbage til Steffen om de vil deltage,
tilmeldingsfrist 14. august.

3. Økonomi.
Lene havde tidligere fremsendt regnskabet 2021/2022 til alle, som godkendte og skrev
under.
Egon havde som revisor, tillige underskrevet regnskabet med en bemærkning om, at udgift til
etablering af fårefold ikke er besluttet på generalforsamlingen.
Vi gennemgik overslagsbudget for 2022/2023, Steffen tilretter og rundsender.

9. Foreningsskuret.
John er i sommerhuset i uge 34 og 35, måske der kan findes nogle dage til færdiggørelse af
køkkenet.

13. 50-års jubilæumsfest.
Der er desværre kun tilmeldt 25 personer, mærkeligt når vi kan være så mange til
arbejdsdagen.
Er der mange der har andre arrangementer (corona udskydelser), er kørsel et problem el.
har man overset tilmeldingsfristen ?
Vi er blevet gjort opmærksom på at foreningen har æresmedlemmer der ikke er inviteret.
Dette var vi ikke bekendt med, så Steffen har forespurgt Egon om navne på
æresmedlemmer, så vi kan sende invitation ud.

Vi sender også invitation ud til de seneste fraflyttere.



Invitationen sendes ud påny med en tilmeldingsfrist 14. august, og bemærkning om at vi vil
forsøge at koordinere samkørsel.

Der er ingen der har meldt sig under fanerne til hjælpere, så alle vil “bordvis” få opgaver med
at tage ud af bordet etc. Man skal parvis trække nummer til bordplanen. Bente ordner.
Amerikansk lotteri droppet, da vi er så få tilmeldte. Besluttet at leje en Jukebox, John sørger
for dette.
Bente skriver festsang.

Menu fortsat: mad på grillen (Jim kommer hvis vi bliver 30 personer) forret Heidi, dessert
Bente.
Bente indkøber drikkevarer inkl. velkomstdrink og avec (tager højde for øl/vand på lager).
Lene indkøber kaffe/the, mælk, sukker og snacks/chokolade.

15. Generalforsamling d. 03.09.2022
Da vi jo har lejet forsamlingshuset, besluttede vi ikke at sætte teltet op i år. På dagen tager vi
stilling til om generalforsamlingen kan afholdes i det fri el. i forsamlingshuset.
På dagsordenen skriver vi, at bestyrelsen har et punkt vedr. klimasikring, hvor vi vil orientere
om, at vi mener klimasikrings rapporterne fra Langelands kommune er fyldestgørende,
således der ikke er behov for dyr rapport udført af rådgivere (rapporterne findes på
hjemmesiden).
Steffen har spurgt Egon om han igen vil være behjælpelig som dirigent.
Lene kan overtales til at fortsætte som kasserer hvis der ikke er andre der vil. Bo er ligeledes
på valg, og vil gerne stoppe, men fortsætter ligeledes, hvis der ikke er andre der byder ind.
Steffen udfærdiger dagsorden og rundsender.

På arbejdsdagen kl. 10-14 har vi flg. opgaver: beskæring, oprydning af affald til
genbrugsplads, mosebro “opstrammes”, maling af borde/bænke og nedtagning af bro.
Lene køber ind til “smør selv madder”.

16. Næste møde.
Intet nyt møde aftalt, men vi mødes til borddækning i forsamlingshuset fredag den 2.9. kl. 17

17. Eventuelt
Vi drøftede kun punkter hvor der var noget aktuelt.






