
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 

DEN 11. OKTOBER 2014  - KL. 11. 

 

TILSTEDE: 

Bjarne Petersen – Gert Hansen – Poul Erik Rasmussen – Jan Dorch Hansen 

Afbud fra Vivi (ferie på Bornholm). 

Punkt 1 – GENNEMGANG AF ØKONOMI: 

Vi gennemgik de enkelte konti dækkende perioden 1/1 – 14/9 – 2014. Der blev udtrykt tilfredshed med Ole 

”Fruenlund´s” arbjede og den totale pris er kr. ca. 25.000 incl. Moms. 

Punkt 2 – REFERAT FRA SAMMENSLUTNINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER PÅ LANGELAND: 

Bjarne gav et fyldigt referat fra sammenslutningen af grundejerforeninger på Langeland. Kontingent årligt 

kr. 200. Sammenslutningen består af 13 foreninger med i alt 28 medlemmer. Foreningernes samlede 

indbetaling af grundskyld andrager kr. 10.000.000 årligt til Langelands Kommune. 

Der var blevet drøftet teleselskaber – internet i jorden – genbrugsplads med mere flexible åbningstider for 

sommerhusejere. Der er lagt op til en prisstigning på renovation på ca. 20%. 

Der er generalforsamling i Sommhusforeningen den 25./26. oktober 2014 og vi vil overveje vort 

medlemskab der, men kontingentet dækker en forsikring. 

PUNKT 3 – KLAGE OVER STØJ: 

Der har været en klage over Støj fra Jens, Skovridervænget 49 i.f.m. græsslåning om lørdagen. Ole 

”Fruenlund” tilstræber, at slå græs mellem kl. 10-15, hvor der er ”skiftedag”. Bestyrelsen er enige om, at vi 

ikke kan gøre mere – Jens må så rejse spørgsmålet på den kommende generalforsamling, hvis det er det, 

han ønsker. 

PUNKT 4 – BESIGTIGELSE AF OVERSIGTFORHOLD VED UDKØRSEL FRA LØJTNANTSVÆNGET: 

Vi besigtigede oversigtsforholdene og fandt disse iorden. 

PUNKT 4.1 – BESIGTIGELSE AF TRÆER VED BANKEN 5: 

Vi besigtigede træerne ved Banken 5 og ud fra de skelpæle, vi kunne se, er nogle af træerne vores ansvar 

og andre tilhører Banken 5. Evt. styning/fældning af træerne udsættes indtil Bjarne og Ole ”Fruenlund” har 

besigtiget forholdene og vi får en pris på arbejdet, som evt. skal fordeles mellem os og Banken 5. 

PUNKT 4.2 – BESIGTIGELSE AF VANDHULLER (EVT. OPRENSNING I HENHOLD TIL PLEJEPLAN): 

Vandhuller er udtørret flere steder. Bjarne har efterfølgende talt med Astrid Ejlersen fra Langelands 

Kommune omkring vandhuller. Det er Svendborg Kommune, der er myndighed vedr. vore vandhuller. 



 og en god ide er, at Astrid Ejlertsen evt. inviteres til at holde et indlæg på den ordinære generalforsamling i 

april 2015. Nogle af hendes forslag ville betyde besparelser på hegnsklipning og græsslåning. 

Vedrørende vandhullerne er der talt om at lave et projekt og søge fonde med henblik på økonomisk støtte. 

Pilen ved vandhullerne må vi gerne klippe ned, men ikke grave op. Dette kan måske gøres i forbindelse med 

arbejdsdagen i april næste år. 

Bjarne foreslår, at projekt vandhuller udskydes til efteråret 2015. 

PUNKT 4.3 – BESIGTIGELSE AF STIER OG HEGN: 

Vi besigtigede stier og hegn og der var enighed om, at det nok ikke er nødvendigt at udlægge flis hvert 

eneste år. Der ligger nu et fornuftigt lag og det vil samtidig være meget omkostningsbesparende kun at 

udføre dette hvert andet eller hver tredje år. 

Bjarne har indhentet en pris på klipning af hegn – kr. 1200 excl. Moms – er bestilt og skal udføres i 

indeværende med, hvor vi også skal have omkostning med i 2014 regnskabet. 

Det er en udfordring af holde vejen 5 meter bred, da græsset vokser ud på vejen. Bjarne har undersøgt 

spørgsmålet hos Ole ”Fruenlund”, som foreslår, at græsset skrabes af og at der sprøjtes i foråret 2015 – vi 

afventer en pris på dette arbejde. 

PUNKT 5 – NÆSTE MØDE: 

Bjarne indkalder til nyt bestyrelsesmøde i marts 2015. 

PUNKT 6 – EVENTUELT: 

Da Gert Hansen har solgt sit sidste sommerhus – Skovridervænget 45 til overtagelse 1/11-14, så udtræder 

han på denne dato af bestyrelsen. Bjarne indkalder 1. suppleanten. 

 

Jan Hansen 

Sekretær 

 


