Referat 1 af:
Generalforsamling 30.April 2009 i Grundejerforeningen ”Spodsbjerg-Longelse”.

1. Valg af dirigent, valget faldt på Bjarne Petersen (Skovr. 5)
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var rettidigt fremsendt og læste
derefter agenda op for forsamlingen.
2. Vor formand fremlagde beretningen hvor følgende punkter blev nævnt.:
-

-

-

-

Der havde været en flot tilslutning til vor arbejdsweekend,dog
blev alle træer ikke fældet så der har været ekstern assistance
og hjælpe med dette.
Der er sat borde og bænke op på fællesarealet (3 stk.)
For fremtiden skal den enkelte grundejer selv slå rabatterne,
dette for at spare penge på vedligeholdelse på fællesarealerne.
Der må ikke opstilles legeplads på fællesarealerne da der er
en kystsikringslinie på 300 m som dette kommer ind under,
det er samtidig en stor udgift at få legepladsen igangsat da
der er store sikkerhedskrav til en sådan , den løsning som
grundejerforeningen har modtaget koster 156.000,-, man har
valgt at sætte dette i bero.
Vi kæmper desværre med dårlige betalere samt ”konkurs”
ramte byggerier, dette skal vi nok regne med en tid endnu
før betalingen kommer samt byggeri afsluttes, fomanden og
sekretæren har haft et statusmøde med Kommunen med henblik
på hjælp fra deres side, dog uden det store resultat.
Formanden sluttede med drøftelse omkring socialt hygge til
sankthans m.m.
Alle godkendte beretningen uden bemærkninger.

3. Regnskabet 2008 blev fremlagt af kassereren dette blev godkendt
Budget 2009 blev fremlagt, dette blev godkendt.
Kassereren oplyste omkring ”rykkerprocedure” , samt indbetaling af kontigent
bliver i Juni måned fremover på baggrund af likviditet i foreningen.
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Der skulle vælges bestyrelsesmedlemmer og de nuværende genopstillede, dog
havde dirigenten ytret sig omkring sult og tom mave så derfor gik man videre
til næste punkt på dagsorden som var vedtægtsændringer på §9.4 samt §10.4.
Disse ønskede bestyrelsen at ændre så man selv kunne konstituere sig efter hver

Generalforsamling.

Det blev besluttet at afholde en ekstra ordinær generalforsamling i forlængelse
Af den igangværende for at vedtage eller forkaste de forslået vedtægtsændringer.
(Se referat nr. 2)

7.

Der blev forslået uændret kontingent for 2009, dette blev vedtaget.

8.

Eventuelt:
Flemming (Skovr.39) påtalte at der blev kørt alt for stærkt på vore veje,
Han forespurgte om man ikke kunne nævne dette i instruktionsmaterialet
i alle udlejnings huse samt hos de udlejningsfirmaer som varetog udlejningen.
Der blev derudover også drøftet skilte samt bump, det blev besluttet at iværksætte skiltning.
Gert (Skovr 41) ønskede at alle udlejnings huse med ”små affaldscon.” skulle
få dem opgraderet til store på firehjul da gæsterne i husene efterlod MEGET
skrald.
Lis & Flemming (Skovr. 14) ønskede at græsset blev slået på fællesarealet bag
deres have, samt om det kunne være rigtigt at campingpladsens hunde blev
luftet på vor areal, sidst nævnte ville Vivi (Skovr. 16) påtale overfor lejrchefen.
Gunnar (Løjtv 3)forespurgte om man ikke kunne få en legeplads ved strandens p-areal,
man mente fra bestyrelsens side at dette var umuligt på baggrund af kystsikringslinien.
Søren (Løjtn.17) forespurgte på socialt arr. I forlængelse af generalforsamlingen,
Det blev vedtaget at afholde generalforsamling den sidste lørdag i april kl. 10.00
Så alle kan sætte kryds i kalenderen med henblik på møde samt hygge.

Referat 2 af:
Ekstra ordinær generalforsamling 30.April 2009 i Grundejerforeningen ”SpodsbjergLongelse”.
Dirigent: Bjarne Pedersen
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer på §9.4 samt §10.4 så bestyrelsen kan
konstituere sig selv efter hver generalforsamling, forslaget blev vedtaget og bestyrelsen
består derefter af følgende medlemmer:
Formand Birger Jensen
Sekretær Flemming Staugaard
Kassere Vivi Dreyer Rindebæk
Bestyrelsesmedlem Kim Nielsen
Bestyrelsesmedlem Arne Lauridsen
Revisor Gert Hansen
Revisor Gunnar Hansen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

