Referat af Generalforsamling i Gundejerforeningen ”Spodsbjerg Longelse” 24 april 2010.

1. Valg af dirigent.
Gunnar Hansen modtog valg til dirigent, det blev konstateret at indkaldelsen var udsendt
korrekt i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning.
Birger Jensen bød velkommen på sin terrasse og nævnte følgende omkring 2009.
Bestyrelsen kan nu konstituere sig selv og dermed være mere fleksibel, vi har desværre
stadig parceller der mangler indbetaling af kontingent, vi håber på at dette vil blive
bedre i løbet af 2010/2011 når alle parceller forhåbentlig er solgt.
Vivi gør et stort arbejde for at inddrive tilgodehavende hos disse grundejere.
Der er indhentet tilbud på pasning af arealer og Alf Jensen A/S kommer til at passe dem igen
i 2010, samtidig skal vi i sensommeren have ordnet det lille vandhul op mod Campingpladsen,
dette er et paragraf 3 beskyttet område så der er forskellige regler der skal overholdes.
Vi har desværre set at der er kommet en stor Sø ved Skovridervænget 47, formanden har
kontaktet kommunen( Tine Jensen) som vil undersøge om et drænrør kan være beskadiget
efter udført kloakarbejde nede ved stranden.
Der er opsat hjerte startere flere steder i Spodsbjerg, Vivi havde igen været forudseende
og medbragt optegnelser over placering af disse.
Der er bestilt hastighedskilte til vejene (20 km/t) som vil blive opsat h.m.
Formanden syntes at vi næste år skulle afholde generalforsamling incl. Arbejdsdag.
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og især kassereren fik ros.
Der var ikke spørgsmål til formandens beretning, derefter kom en klapsalve til Birger.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Vivi fremlagde regnskabet som blev godkendt, samtidig fortalte Vivi omkring indmeldelse
foreningen ”sammenslutningen af Fritidshusejere.
4. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlem.
Vivi Rindebæk blev genvalgt som kasserer, Søren Jansen (LV 17) blev valgt ind i bestyrelsen.
5. Valg af 2 Suppleanter samt 2 revisorer/ 1 Suppleant.

Genvalgte suppleanter er Gert Hansen (SV 41) samt Bjarne Petersen (SV 5).
Revisorer blev genvalgt Gert Hansen (SV 41) samt Gunnar Hansen (LV 3).
Revisor suppleant blev der valgt Kirsten Toke (LV 3).
6. Fastsættelse af kontingent.
Vivi fremlagde budget 2010 og kontingent bliver uændret i 2010.
7. Eventuelt.
Der kom forslag omkring forsikringsdækning vedrørende klima ændringer, det blev
aftalt at hver enkelt parcel må kontakte sit forsikring selskab med henblik på ændring
af beløbsstørrelse på deres hus forsikring, vi ligger meget højt i landskabet så mon ikke vi
slipper for vand i ”stuen” og derved kan få en nedsættelse af forsikringsydelsen.
Flemming S. fortalte omkring en eventuel nedtagelse at ”salgsskilte” ved indkørslerne, samtidig
fik ovennævnte en opfordring fra Lis & Flemming omkring græsslåning ned mod søen, dette
lovede Flemming S. at få styr på.
Der blev forespurgt på skilte med ”hunde i Snor”, dette blev vedtaget skulle føres ud i livet.
Dog skulle skriften være både på Tysk/Dansk.
Dagen sluttede af med arbejde på arealerne og hygge ved grillen.
Bestyrelsen vil gerne her takke for stort fremmøde og hyggelig sammenkomst.
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