
Referat af generalforsamling i G/F Spodsbjerg Longelse d. 25.04.2015 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent og stemmetæller. Hans Kristensen er valgt som dirigent.  

1. Formandens beretning 
Se side 3. 
Formandens/bestyrelsens beretning er godkendt enstemmigt – forslag om græsklipning 
nedstemt. 
 
 

2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  
  Regnskab godkendt. 
 
3. Indkomne forslag – ingen forslag indkommet  rettigt.  
 
4.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Bjarne Petersen & Poul Erik Rasmussen – modtager genvalg)  
               samt 2 suppleanter.  

Genvalgt Poul Erik Rasmusssen og Bjarne Petersen 
Nyt bestyrelsesmedlem  Doris Grave – enstemmigt valgt.  
Suppleanter -  Niels Bjørn Pedersen & Gitte Jansen 

5.           Valg af 2 revisorer og suppleant for disse 

              Hans Kristensen / Leif Christensen – 1. revisorsuppleant Per Aas Christensen 

 
6.           Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.  
              Kontingent sættes op med Dkk 100,00 til Dkk 1.300. Enstemmigt vedtaget.  

 

7.          Eventuelt:  
 

Der var en livlig debat om oplægget fra Astrid Ejlersen om hvordan vi skal pleje vores fællesareal. Følgende 

blev besluttet: 

- Indtil videre skal hegnet gro.  

- Hvis vi skal have frugttæer langs digerne, skal der søges disp. – bliver taget op senere af 

bestyrelsen. 

- Bestyrelsen undersøger, hvilke sorter, der kan såes for at tilgodese de vilde bier og hvad der kan 

være af konsekenser. 

- Bestyrelsen sørger for at indkøbe buske/træer til at fylde op i digerne, så de bliver tættere.  

- Bestyrelsen sørger for at der bliver sat et ridning forbudt skilt op ved indkørsel til Skovridervænget.    

 

Side 1 



Tak til dirigenten.  

Bjarne siger tak for tilliden, velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisorer 

- 

  

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 

Formand  Bjarne Petersen, H.C. Andersens Gade 61, 2.th., 5000 Odense C 

Kasserer Vivi Dreyer Rindebæk, Skovløkke 6, 5700 Svendborg 

Poul Erik Rasmussen, Øksenbjergvej 51, 5700 Svendborg  

Doris  Grave, Filosofhaven 9, st. tv, 5000 Odense C 

 

Næste møde i bestyrelsen: Okt 2015 hos Bjarne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Side 2 



Bestyrelsens beretning v/Formand Bjarne Petersen. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2014. 

Vi har i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder. Hvoraf vi i forbindelse med mødet i oktober, var rundt for at 

besigtige hele grundejerforeningens område. 

Bestyrelsen har desværre været udsat for en del afgang i løbet af året. Martin Balle, Gert Hansen og senest 

Jan Dorch Hansen har forladt bestyrelsen, fordi de ikke længere kunne være medlem, i det deres huse er 

blevet solgt, eller for Jan`s vedkomne, vil blive sat til salg.   

Vi har fået ny hjemmeside på adressen www.spodsbjerglongelse.dk her kan alle referater fra 

bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, vedtægter, lokalplan osv. læses. 

Vor forening har deltaget i sammenslutningen af grundejerforeninger på Langelands generalforsamling. 

For at forbedre udsigten mod vandet, har foreningen bidraget til fældning af et par store træer ved Drejet. 

Hegnet er klippet i efteråret og græsset er slået i henhold til vedligeholdelsesplanen- og kontrakten med 

Ole Fruerlund, og det til bestyrelsens store tilfredshed. 

Det er en stor udfordring, at holde vejene 5 meter i bredden, i det græs gror ud over vejen fra såvel vore 

grunde som fællesarealet. Grundejerne opfordres derfor til, at bekæmpe græs, der bredder sig ud over 

vejen.  

Ligeledes opfordres grundejerne til at overholde Lokalplanen (kan ses på vor hjemmeside) vedrørende 

antenner, beplantning samt højden på hække m.v. 

Foreningen har modtaget en klage fra en grundejer pga. støj i forbindelse med græsslåning om lørdagen. 

Ole Fruelund har i den forbindelse fået en henstilling om at slå græs mellem 10-15 hvor der er ”skiftedag”.  

Som afslutning på beretningen, kan især dem der påtænker at sælge, glæde sig over, at der er ved at 

komme gang i salget af sommerhuse og at priserne ser ud til at være stigende.  

   

 

      Side 3 

http://www.spodsbjerglongelse.dk/

