
Bestyrelsesmøde i Spodsbjerg/Longelse Grundejerforenining
Lørdag d. 13 november 2021 kl. 12 hos Formanden.

Deltagere:

Formand: Knud Erik Lynnerup
Kasserer: Henning Vigsø
Sekretær: Jørgen Lægsgaard
Medlem: Hans-Peter Andersen
Medlem: Flemming Schou

Der er indkommet en mail, til foreningen, fra en husejer i svinget på Skovridervænget, mht.at
vejbelægningen har forskubbet sig i løbet af sommeren, og nu ligger uhensigts mæssigt ift.
køre mønsteret i svinget.

Der var en god debat om løsning af dette problem, som mundede ud i at belægningen vil
blive trukket tilbage, så den kommer til at ligge rigtigt.

På årets generalforsamling blev det debatteret, hvad der skal ske med de gamle piletræer,
på Løjtnantvænget ud mod Spodsbjergvej.
Langeland Kommune fastholder at det er Grundejerforeningens hegn/træer, hvorved vi så
også står for vedligeholdelse af disse.
Der er indhentet et nyt tilbud på en styning af træerne, som ligger noget under det første
tilbud, som blev indhentet.
Bestyrelsen godkendte dette tilbud, og arbejdet vil blive udført i nærmeste fremtid.
Ligeledes blev det drøftet om de gamle træer, ikke er ved at være klar til en udskiftning.
Der er enighed i bestyrelsen, om at der arbejdes videre med at udskifte disse dårlige træer,
med en anden form for beplantning.
En udskiftning af hegnet bliver ikke lige nu, da træerne bliver stynet i nærmeste fremtid, og
der bliver brugt penge på dette arbejde.

Det blev også besluttet, at der indhentes, et tilbud på maskin klipning af de 2 langsgående
levende hegn i området. Hvis dette ikke er for dyrt, vil denne opgave blive udført når vejret
tillader det.

Den plejeaftale der er indgået med Ole Fruenlund, med vedligeholdelse af foreningens
arealer, skal fornyes, inden marts måned 2022. Der forventes en ny 4 årig
vedligeholdelsesaftale af foreningens arealer.
Formanden, Knud Erik Lynnerup, tager kontakt med Ole, for at forny aftalen. Sekretær,
Jørgen Lægsgaard deltager i forhandlingen..

I øjeblikket arbejdes der også med at få overflyttet, diverse papirer/dokumenter, fra den
tidligere kasserer til den nye kasserer. Derfor er vi lidt lammet mht. opgaver i foreningens
regi.

Bestyrelsen forventer at afholde 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.
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