
Ref. af bestyrelsemøde 08.10.2016 hos Bjarne 
Deltagere: Bjarne, Poul Erik, Bjørn, Doris & Vivi 
 
2. Orientering ved formanden 
Møde med Foreningen af Langelandske Grundejerforeninger. Vigtigste emne var øens dårlige internet, 
yousee,  
Bjarne orienterede om en Viasat, som har en sommerhusløsning, Dkk 20,00 pr. dg.  
Til alle vores huse i området er der trukket kabler til stik, så der er mulighed for at få bredbånd, 10 mbit 
Mulige rotter, Løjtnantsvænget 1,  
- Ingen fund af rotter (Langelands Kommune) 
Brændestakken kan blive fjernet efter 1. November 2016 
Vandhullerne er blevet flotte efter oprensning. 
Mere areal – imellem vores areal og Drejet, vi har nu fået 200 m2, men ingen forskel, da vi allerede har 
vedligeholdt det.  
Der mangler stadig fældning af træer samt tværgående dige – inden året. Evt. stubfræsning ved 
Løjtnantsvænget. 
Nye billeder sættes ind på hjemmeside – Sophie T (Sophiet.dk) 
Link til FL 
3. Regnskab 
Regnskab – ok, 4 mangler at betale, mangler sidste rate på græsklipning samt fældning af træer 
4. Besigtigelse af arealer: 
Ikke noget at bemærke.  
5. Evaluering af affaldsordning 
Ok – der er udsendt spørgeskema fra Langelands Kommune,  
Vognene er væk igen, vurderes til ikke at være nødvendige.  
6. Forslag til forbedringer 
Stubfræsning – Løjtnantsvænget 10-14 ud imod Landevej , pris fra Fruenlund, laves hvis er fornuftig.  
Vandhul – ved enden af Skovridervænget, græs slåes tættere på vandkant, så pilen ikke vokser op igen.  
Veje – stand er ok, det kan mærkes, at skraldebilerne ikke kører så meget.  
Vedligeholdelsesplanen revurderes til foråret 2017. 
7. Eventuelt 
Tilkørselsforhold til affaldsordning, fliserne skal føres helt ud til vejen, så der fliser hele vejen i en firkant. Er 
generende, når man holder i bilen, at man træder ud i jord. Evt. fliser, som man kan køre på.  



8. Næste møde 
02.03.2017 kl. 17.00 
Vivi indkalder revisorer – Johnny og Leif 
Generalforsamling d. 29.04.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


