Referat fra bestyrelsesmøde i Spodsbjerg/Longelse
grundejerforening
Lørdag d. 5.marts 2022, hos Flemming.
Få dage før afholdelse af bestyrelsesmødet, modtog bestyrelsesmedlemmerne, en mail fra
Formand Knud Erik Lynnerup, hvor i han desværre blev nødt til at trække sig fra sin post i
foreningen, af helbredsmæssige årsager. Samtidig meddelte han, at han også trak sig helt
ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen takker for indsatsen, og ønsker god bedring.
Denne oplysning medførte, at 1. suppleant, Lotte Møller Pedersen, blev inviteret til at
deltage i bestyrelsesmødet. Hun ville gerne deltage, med den korte varsel der blev givet.
Det blev på mødet besluttet at bestyrelsen blev nødt til at lave en omkonstituering, for at
videreføre arbejdet i foreningen.
Konstitueringen blev som følger:
Formand/Kasserer: Henning Vigsø ( indtil førstkommende generalforsamling)
Sekretær: Jørgen Lægsgaard
Best. medlem: Hans-Peter Andersen
Best. medlem Flemming Schou
Best. medlem Lotte Møller Pedersen
Afbud fra Hans-Peter Andersen.
På grund af den tidligere nævnte situation, blev Hans-Peter Andersen udnævnt som
medunderskriver på fakturaer til betaling, jvf. § 12 stk. 12.2.
Der er kommet en henvendelse fra husejeren i svinget på Skovridervænget ( mht belægning
flytter sig) når biler kører rundt i svinget.
Sagen blev drøftet og konklusionen blev at de løse sten bliver fjernet og man derved opnår
en mere “flad” belægning. Efter samråd med vores entreprenør Ole Fruenlund, forventer vi
at det er den rigtige løsning. Arbejdet vil pågå i nærmeste fremtid.
Ligeledes er vi opmærksomme på, ved vejbumpene, bliver der fjernet sten, muligvis for at få
farten sænket, når man kører på vejene.
Dette må ikke gøres uden tilladelse fra bestyrelsen.
En fornyelse af plejeaftalen, for området, er gennemført, og ligger klar til underskrift.
Piletræerne, ved Løjtnantvænget, er blevet stynet.
De 2 langsgående hegn på området, vil blive klippet i nærmeste fremtid. Pga. af en meget
regnfuld Februar, hvor jorden ikke har kunnet køres på, er denne opgave forsinket.

Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på, at lokalplanen efterleves, hvis
man ændrer noget på sin ejendom.

Dette års Generalforsamling bliver afholdt:

Lørdag d. 30. april 2022, kl. 12.00
På Hotel Skandinavien, Brogade 13, Rudkøbing
Indkaldelse bliver sendt pr. mail.

Referent: Jørgen Lægsgaard

