
  Spodsbjerg – Longelse Grundejerforening 

1 
 

Generalforsamling, den 26. april 2014 

Referat 

Dagsorden:  
 
Birger bød velkommen og foreslog Hans, Skovridervænget 9, som dirigent. 
Hans blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
1. Formandens beretning: 
 
Birger takkede for opbagningen til foreningens generalforsamling samt til den fælles arbejdsdag. 
Roste Ole fra, Fruenlund Have & Anlæg for god service og veludført arbejde i 2013. Der er sket et løft i 
vedligeholdelsesstandarden. 
Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i perioden. Hovedvægten har været forslag til kommende 
plejeplan af foreningens arealer. Planen er udført af Hans, Dorthe og Poul Erik. Birger takkede for et godt 
oplæg.  
Birger omtalte endvidere, at der er lavet større vendeplads i bunden af Skovridervænget. Vejbump er 
reguleret og vejen vedligeholdt med skærver.  
De grønne områder tager sig godt ud. Søerne skal oprenses i perioden oktober til februar. 
Der har været mindre problemer med hesteridning på vore stier. (Rideskolen bliver kontaktet) 
Der er også problemer med overholdelse af lokalplanen f.eks. må der ikke forekomme invasive arter i 
området, f.eks. bjørneklo, hyben osv. Hækkene må ikke være over 120 cm. i højden.  
Hvis arterne, er på grundejerforeningens område, vil de blive – eller forlangt fjernet. Hvis de forekommer 
på egen grund eller hækkene er for høje, er det Langelands Kommune, der er myndighed. Formanden 
opfordrede til at lokalplanen bliver overholdt. 
Begrænset udsigt mod vandet pga. af store træer. Løsning er på vej. 
Der er indgået 4 årig kontrakt med Fruenlund Have & Anlæg på klip af foreningens græsarealer. 
Birger meddelte i øvrigt at han trækker sig som formand og fra bestyrelsen uden for tur. (meget arbejde 
som udvalgsformand i Svendborg Kommune). 
Takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og især Vivi for sit kæmpe arbejde for foreningen. 
 
Efter formandens beretning meddelte Hans, at han havde indskærpet reglerne for ridning i vort område 
over for ride klubben.     
 
Beretningen godkendt. 
  
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 
Vivi gennemgik regnskab og budget. 
 
Regnskab og budget godkendt. 
 
3. Indkomne forslag – Bestyrelsen fremlægger forslag om ”Godkendelse af plejeplan” 
 
Vivi gennemgik plejeplanen, der kan ses på www.spodsbjerglongelse.dk   
 
Flere medlemmer roste plejeplanen. Hans opfordrede til ikke at plante for meget (skal vedligeholdes).  Der 
blev foreslået, at så græs i ”hullet” arealet med pil mod Drejet.  
  

http://www.spodsbjerglongelse.dk/
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4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  
 
Vivi Dreyer Rindebæk modtager genvalg. 
Søren modtager ikke genvalg. 
 
Suppleant Jan Dorch Hansen indtræder i stedet for Birger. 
 
Vivi, genvalgt og Martin Balle valgt i stedet for Søren. 
 
Som suppleanter valgt, Hans og Gert. 
 
5. Valg af 2 revisorer og suppleant for disse 
 
Valgt Hans og Kasper 
 
Som suppleant Per. 
 
6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår. 
 
Forslag fra bestyrelsen om kontingentstigning til kr. 1.200 pr. år. 
 
Vedtaget. 
 
7. Eventuelt. 
 
Poul Erik opfordrede til, at trampoliner og andre genstande var ordentligt fastgjort, således de kunne 
modstå et stormvejr. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. Hvorefter Birger tog ordet og takkede af som formand. 
 
 
 
Referent: Bjarne Petersen 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
 
_______________________________________ 
                       Underskrift dirigent 
 
 
 


