Generalforsamling afholdt 30 April 2011 Spodsbjerg/Longelse grundejerforening.

Referat.

1. Valg af dirigent.
Bjarne Petersen (Skovr. 5) modtog valg og konstaterede af indkaldelse var
udsendt i overensstemmelser med vedtægterne, dog var der ikke valg af
formand ,sekretær og bestyrelsesmedlem da bestyrelsen konstituerer sig
selv.

2.

Formandens beretning

Birger Jensen fremlagde beretningen og bød velkommen til nye medlemmer
og fortalte omkring den positive udvikling der havde været omkring vort område,
her tænkes specielt på færdiggørelse af byggeri samt arealer bliver passet og tingene
er ved at tage form, skiltning, beplantning m.m.
Der blev nævnt at takket være vor kasserer er hensættelser til tab på grundejere
minimeret.
Vor vandhul ved Skovridervænget er nu blevet færdiggjort i henhold til tilladelser
fra kommunen.
Ovennævnte er blevet hjulpet godt på vej af de relationer vi har fået til myndighederne
via vor medlemskab af sammenslutningen af grundejere.
Vi har fuld gang i reparation at dræn efter den afsluttet sag hos Christine & Casper (Skovr. 47)
dette er færdig i uge 20/2011.
Sluttelig blev der givet stort ros til bestyrelsen og ikke mindst Vivi (Kasserer) for et dynamisk
og engageret teamwork, når ting skulle iværksættes samt føres ud i praksis.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Flemming Staugaard fremlagde regnskab, dette blev godkendt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Birger Jensen, Arne Lauritsen samt Flemming Staugaard genopstillede.

Ove Sørensen (Skovr. 35) fremlagde forslag omkring et nyt medlem til bestyrelsen,
denne grundejer var Hans Ove Kristensen (Skovr. 9).
Dette udløste skriftlig afstemning i henhold til dirigenten , og følgende resultat
blev fremlagt.
Birger Jensen
Arne Lauritsen
Flemming Staugaard
Hans Ove Kristensen

19 stemmer
13 stemmer
20 stemmer
10 stemmer

De tre nuværende bestyrelses medlemmer blev genvalgt.

5. Valg af to suppleanter samt to revisorer.
Gert Hansen (Skovr 41)
Bjarne Petersen (Skovr 5 )

Genvalgt suppleant.
Genvalgt suppleant.

Gert Hansen (Skovr 41)
Gunnar Hansen (Løjt 3)

Genvalgt revisor.
Genvalgt revisor.

6. Fastlæggelse af kontingent.
Det blev vedtaget at kontingent forbliver uændret.
Flemming Staugaard (Skovr 39) forklarede at vi ikke skulle være
bank men naturligvis have økonomi til uforudsete udgifter m.m.
Birger Jensen henstillede til at alle tilmeldte sig PBS.
7. Eventuelt.
Vort nye medlem Jan Dorch Hansen (Skovr34) roste bestyrelsen og syntes tingene
var i orden og der var styr på økonomien.
Kirsten Toke (Løjt 3) syntes at skiltningen omkring hunde virkede.
Arne Lauritsen (Løjt13) opfordrede alle til at komme med oplæg til bestyrelsen omkring
tiltag på vor fælles arealer, så bestyrelsen havde noget at arbejde med i fremtiden.
Flemming Staugaard (Skovr39) opfordrede alle grundejere at overholde lokalplan samt
regulativer, dette var ikke ment som ”politi” men som kraftig opfordring til at blive indenfor ”skel” med tørrestativer, sten, hække, hegn m.m.
Der blev samtidig uddelt kopi af lokalplan.
Hans Ove Kristensen (Skovr9) foreslog at vi fik klippet beplantningsbæltet mod vandet
ned til jordhøjde.

Vor nye medlem Leif Max Nielsen (Skovr30) forslog at affaldscontainere blev
”indkapslet” af et lille hegn så de ikke væltede samt blev lidt pænere at se på.
Gert Hansen (Skovr41) huskede endnu engang på at udlejnings huse skulle bestille
større container samtidig blev det vendt omkring fiskeaffald, dette skal afleveres på
havnen.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

På gensyn i 2011/2012.

