Generalforsamlig i G/F Spodsjberg-Longelse d. 27.04.2013
Velkomst af Forman Birger Jensen, Skovridervænget 7
valg af dirigent – Jan Dorch Hansen, Skovridervænget 34
valg af referant – Vivi Dreyer Rindebæk, Skovridervænget 16
Indkaldelse til g/f er rettidig, godkendt.
Dags orden
1. Formandens beretning
Først velkommen til.
Tak for opbakning. Dejligt at se engagementet.
Flere med til - Snart alle grunde bebygget. Der er også udskiftning, så en særlig velkomst til nye
medlemmer. Netop udskiftning, ja så har Flemming netop meddelt, at han udtræder af bestyrelsen,
idet han har solgt sit hus og ikke køber ny grund her.
Jeg vil så benytte lejligheden til at sige ham tak for indsatsen som sekretær i bestyrelsen.
Tidligere lidt problemer med at få kontingentet ind. Det har vi ikke mere, så det er flot og nok også
vores kasserers fortjeneste. Hun er ihærdig og bider sig fast, hvis der nogen der glemmer eller
undlader.
Bestyrelsens opgaver: Passe området og vejene. Efterhånden, som vi bliver etableret, så kan vi
kikke lidt videre end blot vores veje og med vægt på områdets helhedskarakter. Og det har vi så
forsøgt og vil gøre mere fremadrettet.
Siden sidst. Klaget over hastigheden trods vores km/skilte. Vi har som lovet sidste år fået lavet
nogle bump. Måske lidt hidsige i starten, men vi har tunet dem lidt med lidt mere grus foran, så de
ikke lige ”slår så hårdt”. Det er i hvert fald mit indtryk, at det har hjulpet. Men det kan vi så høre om.
De var dyre, og har drænet vores kasse en del. Det en engangsinvestering, så det går.
Vejene. Vi har fået lappet huller et par gange. Og det har været dyrt. Og det er noget vi her i
næste periode skal have forholdt os til, hvad vi skal gøre. Vi har lige fået en regning på ca. 8.000
blot for at få lappet hullerne. Bestyrelsen skal have forholdt sig til, om vi skal have funddet en
anden entreprenør.
Snebekæmpelse. En enkelt gang, hvor det var et problem, Vi fik det løst ganske kort efter at der
blev ringet. Jeg skal bede Jer om straks at ringe til mig, hvis vejene bliver for ramt. Så finder jeg en
mand til at klare det.
Grønne områder. Vi har fået udarbejdet en råskitse til en plejeplan for området, og den skal der
arbejdes videre med. Vi har forestillet os, at vi under evt. lige får tilkendegivelser fra dem, der
kunne tænke sig at være med til at hjælpe bestyrelsen med at finpudse planen. Herefter tænkes
planen så lagt ud på vores hjemmeside i en form for høring. Tanken er så, at gruppen ud fra
høringsresultaterne udarbejder et endeligt forslag til godkendelse på næste års generalforsamling.
Stierne. Dem skal vi ud og se om lidt. Et stort aktiv for vores område. Vigtigt at vedligeholde dem.
Ret dyrt. Jeg tror, at vi med indsatsen i år, nok kan springe næste år over, hvor vi så måske kan

bruge lidt flere midler på de grønne områder og vores vendepladser. Det lovede jeg sidste år, men
har ikke fået gjort noget ved endnu. Kommer ”råd kommer tid”.
Alt i alt er året 2012 gået som forventet.
Spørgsmå til bump – Birger Jensen, Skovridervænget 20: Bumpene er kantstene, de er for
stejle. Jan Dorch: De var stejle i starten, men ikke mere.
Ove Sørensen, Skovridervænget nr. 37 – bumpene er til gene, da folk bremser og kører
stærkt og bremser.
Eli Christensen, Løjtnantsvænget 8 – kunne man bruge knust beton el. andet
Vivi , Skovridervænget 16– det er ikke alt, som man må bruge jf. lokalplan
birger formand – vi undersøger om der kan lægges en mere fast belægning.
Karin Gantzhorn, Skovridervænget nr. 51: folk kører udenom den sidste bump. Det sidste
bump er for skarpt.
Birger formand – det er modtaget, vi kigger på det og får en løsning
Hans Kristensen, Skovridervænget 9 – digerne er ikke stuvet ned,
Vivi – skrives ind i plejeplan
Hans Kristensen, Skovridervænget 9 – flis udenom hul på stien på det store areal ned imod
vandet.
Birger formand – ja, det ordner vi i eftermiddag.
Beretning er taget til efterretning, bifald
2. fremlæggelse af regnskab
Vivi, kasserer, fremlægger regnskab
Hans Kristensen, Skovridervænget 9, vil gerne vide, hvem der er skyldig.
løjtnantsvænget nr 4 og 6
lidt baggrundhistorie om løjtnantsvænget 4 og 6.
bifald
3. indkomne forslag
Forslag om at flytte g/f fremsendt af Jan lykke jacobsen, Skovridevænget 3,
fremsendt 13.03. Bestyr bakker ikke om om forslag.
Poul Erik Rasmussen, Skovridervænget 17: Så skal der afholdes 2 dage – både g/f og
arbejdsdag
Sættes til afstemning: ingen stemmer imod – alle stemmer mod
Birger formand: Doris, Løjtnantvænget 14, har foreslået beskæring af træ – det tager vi i
dag.
4. valg af bestyr – på valg er Birger Jensen, Skovridervænget 7 og Gert Hansen,
Skovridervænget 41 og 45.
begge villige til genvalg
Hans Ove Kristensen, Skovridervænget 9 foreslår Poul Erik Nielsen til ny
bestyrelsesmedlem - foreslår også ny i stedet for Gert, da han har huse til salg.
Ove Sørensen, Skovridevænget 37 foreslår: Bjarne Petersen, Skovridervænget 5.
Birger foreslår: Jan Dorch Hansen, Skovridervænget 34
1 fuldmagt fra Gert Hansen til Birger Hansen – Skovridervænget 41 og 45.
1 fuldmagt fra Jack Hansen, Skovridervænget 24 til Ove Sørensen, Skovridervænget 35.

Stemmetællere– Ove Sørensen, Skovridervænget 35 og Birger Hindze, Skovridervænget
28.
Præsentation af kandidaterne:
Nr. 1) Bjarne Petersen, Skovridervænget 5. Jeg stiller op fordi, at jeg er blevet foreslået, jeg
vil gerne tilsikre, at bestyrelsen kører, økonomien bliver godt forvaltet. Jeg bor i Odense.
Nr. 2) Poul Erik Rasmussen, Skovridervænget nr. 17 og nr. 23. Ingen revolution – lave
omkostninger. God stand, fred og fordragelighed
Nr. 3)Birger Jensen, Formand, Skovridervænget 7
Nr. 4) Jan Hansen, skovridervænget 34, Bor i Holluf Pile, Odense, siddet i bestyrelsen i
Holluf Pile i 33 år, sætter sin kunne til rådighed
Nr. 5) Gert Hansen, Skovridervænget 41 og 45. fraværende, trådte ind, da Arne Lauridsen
solgt Løjtnantvænget 11.
Jan genopfrisker proceduren.
Der skrives op til 3 numre på sedlen.
Resultat af afstemning:
nr. 1 – 20
nr. 2 – 17
nr. 3 – 19
nr. 4 – 15
nr. 5 – 5
Bjarne Petersen, Poul Erik Rasmussen og Birger Jensen er valgt.
Valg af suppleanter:
Birger Jensen foreslår Gert Hansen og Jan Dorch Hansen
Valgt med bifald.
Valg af revisorer
Bjarne Petersen, Skovridervænget 5– mener ikke at der både kan være bestyr og revisor
fra samme grund. Bjarne forslår ikke genvalg af gitte.
Hans Ove Kristensen, Skovridevænget 9er enig.
Birger Formand – bakker op om det.
Taget til efterretning.
Casper Poulsen er foreslået og valgt
Hans Ove Kristensen, Skovridervænget 9, forslås af Bjarne. Valgt.
Suppleant: Ove Sørensen, Skovridervænget 37, valgt
6. fastlæggelse af kontigent
Birger formand foreslår samme kontingent.
Ove Sørensen, Skovridervænget 35: Betaling af bidrag til dem, der ikke kommer
arbejdsdag. Bliver stillet som forslag til næste år.
Ove Sørensen, Skovridervænget 35: Dem der gerne vil hjælpe til, men ikke kan komme,
kan have en ekstra arbejdsdag i juli.
Vedtagelse af kontingent – uændret Dkk 1.000,00
7. eventuelt
Affaldsstativer – Solvejg/Hans Jørgen – Skovridervænget 18. Stativerne skal op til vejen, da
det er privat vej, det kan der ikke gøre noget ved. Vi finder en løsning.

Ove Sørensen, Skovridervænget 35 – forslår at alle får sat hegn om deres skraldespand –
enighed om at der er en god ide.
Flemming Hansen, Skovridervænget 16 – græsarealerne skal slås af fruenlund.
Birger formand– der bliver indhentet tilbud – og så tages der beslutning.
Afsluttende bemærkning – birger formand har en brochure fra spodsbjerg badehotel til at
lægge i sommerhusene.
Birger formand: hvem er interesseret i at arbejde med plejeplan:
Hans Ove Kristensen, Skovridervænget 9
Dorthe Petersen, Skovridervænget 5
Ove Sørensen, Skovridervænget 35
Møde om ca. 1 md.
Mail sendes til vivi for at komme på telefonliste, denne liste returneres til ønskede.
Ove Sørensen, Skovridervænget 35: – husk at tilmelde nej tak til reklamer.
Vivi – kan gøres på nettet.
Jan Dorch Hansen siger tak for god ro og orden – giver ordet til Birger formand
Birger formand – tak for i dag, tillykke til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, vi går nu over
til vores området og losser flis. Der skal vælges hold
der skal køres flis ud
der skal samles skrald

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Birger Jensen, formand
Vivi Dreyer Rindebæk, Kasserer
Bjarne Petersen, Sekretær
Søren Jansen, Bestyrelsesmedlem
Poul Erik Rasmussen, Bestyrelsesmedlem.

