Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen
Spodsbjerg Longelse
Lørdag d. 27. april 2019 kl. 12.00
Formand Poul Erik Rasmussen bød velkommen til de fremmødte, og gik herefter over til
dagsordenen.
Valg af dirigent - stemmetællere og referent.
Bjørn Hansen valgt som dirigent
Johnny og Leif valgt som stemmetællere
Jørgen Lægsgaard valgt som referent
Bjørn Hansen overtog generalforsamlingen og oplæste dagsordenen:
1.
2.
3.
4.

Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
Indkomne forslag ( Spejl på Løjtnantvænget )
Valg til bestyrelsen ( Poul Erik Rasmussen - Jørgen Lægsgaard, modtager genvalg.
Bjarne Petersen - modtager ikke genvalg )
Revisorer på valg: Johnny Tholstrup - Leif Christensen
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt

1. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, ( se bilag )
Der var drøftelse af overholdelse af lokalplanen for området. Mht til hækplantning ud mod
vej, denne SKAL plantes min. 40 cm fra skel ind på egen grund.
Ligeledes skal græsarealet på 1 meter fra skel, ud mod vejen respekteres, iht lokalplan, de
husejere som har sten eller andet liggende, SKAL fjerne disse inden 1. juni 2019. Dette er
foreningens fællesareal, og det letter Ole` arbejde med græsslåningen.
Der foregik også en debat vedr. bebyggelsesprocenten, iht lokalplan, det er vigtigt at denne
overholdes, når der enten opføres et nyt hus eller man udvider et eksisterende hus.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
2. Revisor Leif Christensen fremlagde regnskab.( Se bilag ) Regnskab blev godkendt.
3. Der var indkommet forslag om etablering af vej spejl på Løjtnantvænget, med baggrund i
dårlige oversigtsforhold i svinget, når hækken er for høj.
Dette kan ikke imødekommes, da det er politiet som er myndighed mht. hvad der må
placeres på området.
Bestyrelsen er opmærksom på dette problem. Løsningsforslag er at hækken klippes inden
den bliver for høj og oversigten dermed begrænses.

4. Poul Erik Rasmussen genvalgt
Jørgen Lægsgaard genvalgt
Henning Vigsø nyvalgt
Knud Erik Lynnerup valgt som supleant
Betina Petersen valgt som supleant
Johnny Tholstrup og Leif Christensen valgt som revisorer
5. Kontingent blev fastsat til kr. 1500,- (uændret) for 2019.
6. Der blev talt om diget mod Banken, vedligeholdelse af dette, er det fredet?
Der blev spurgt til de 2 langsgående hegn, Skal de klippes eller ej? Bestyrelsen er
tidligere blevet frarådet at disse klippes for ofte af biolog på Langeland Kommune.
Ole Fruenlund har gjort opmærksom på, at der henkastes aske i hække rundt på arealet, vi
henstiller til at den enkelte husejer, sørger for en forsvarlig måde at bortskaffe denne type
affald, dette kunne være en metalspand med låg eller andet. Ved en tør sommer er der risiko
for at dette (aske eller grillkul) kan antænde græs og hække. Bortskaffes som restaffald i
affaldsøerne.( Når det er afkølet, selvfølgelig )
Mandag d. 29/4 - 2019 afholder Poul Erik og Jørgen, møde med Langeland Forsyning, mht.
de nye affaldsøer der bliver etableret.
Der opfordres til at affaldet bliver sorteret ift. de nye regler som er kommet på dette område.
En gang mere opfordres til at bortskaffe de sidste, af de gamle stativer i området, de pynter
ikke, og skal ikke bruges mere.

Næste års generalforsamling finder sted lørdag d. 25 april 2020, på Spodsbjerg
Badehotel, hvis andet ikke bliver meddelt.
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være Formanden i hænde
senest den 10. marts 2020.

Referent Jørgen

