Mødereferat ordinær generalforsamling i Spodsbjerg borgerforening. D 5 marts 2022 kl. 11:00,
Spodsbjerg Badehotel (sidste gang ).
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Valg af dirigent: Jette Bentzon
Valg af stemmetællere: Linda Pedersen og Jonna Hansen
Formandens beretning: Formanden fremhævede nogle af de arrangementer der blev afholdt i
2021. En hyggelig grilfest i forbindelse med generalforsamlingen, flot deltagelse.
Afholdelse af politisk vælgermøde på havnen i Spodsbjerg, her var der også flot opbakning.
Sankt Hans arrangementet blev afholdt på en lidt speciel måde pga. corona restriktioner.
Havnefest blev ikke afholdt pga. corona.
Juletræet var i 21 flyttet fra købmandsforretningen til lystbådehavnen, dette virkede som en
bedre løsning for byens borgere. Tak til Havnefoged Jens Pedersen for sponsoratet vedr. levering
af EL.
Det er selvfølgelig med vemod at det er sidste gang der afholdes Generalforsamling i disse gamle
bygninger.
Gennemgang af det reviderede regnskab for 2021.
Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt uden anmærkninger af
generalforsamlingen, dog blev det oplyst af Kurt Madsen, at årsagen til at julebelysningen i 21
havde en omkostning på kr. 0, skyldtes at entreprenørvirksomheden Alf Jensen A/S havde
sponseret lift mm.
Valg af ny bestyrelse:
Følgende personer var på valg til bestyrelsen, Arne Rødsgaard, Torben Skov Jensen, Lars Kruse,
alle 3 blev genvalgt, ingen modkandidater.
Følgende personer blev valgt til suppleanter, Anna Elnegaard, Jonna Hansen.
Valg af revisorer: der blev ikke fortaget valg af nye revisorer, da disse kun er på valg hvert andet
år, af helbredsmæssige årsager ønsker Janus ikke at fortsætte, dette blev accepteret af
generalforsamlingen, da vedtægterne ikke foreskriver der skal være to revisorer.
Indkommende forslag:
Formanden havde ikke modtaget nogen forslag.
Eventuelt:
Som alle har bemærket, så er den store busk ved pakhuset blevet fjernet, det påtænkes at der i
stedet plantes en rødbøg i en anselig størrelse, det koster lidt penge, men da byport projektet ikke
er muligt pga. ændret lovgivning, anvendes det sponserede beløb til nye byporte i stedet for til en
flot rødbøg.
Eva (havheksen) har et rigtigt flot birketræ som hun gerne vil plante ved det grønne område ved
pakhuset.
Annette Zawada vil gerne etablere en lille gruppe af Spodsbjerg Borgere, der måtte have lyst til en
gåtur en til to gange om ugen i vores skønne område, hvis du har lyst til det så kontakt Anette på
telefon eller Facebook.
Jeanne Egemose sagde ja til at være administrator for Borgerforeningens Facebook side.
Dette drøftes efter Generalforsamlingen.
Spodsbjerg Borgerforening kan benytte opslagstavlen på lystbådehavnen så meget de har lyst, tak
til Jens.
Køb af pakhuset, dette er desværre ikke muligt da der ikke kan laves et endeligt skøde på
ejendommen, da den jord bygningen er beliggende på er i mange år ejet af Langelandskommune, i
stedet for har Borgerforeningen erhvervet brugsretten på bygningen, dvs. at så længe

borgerforeningen eksistere har den brugsret på bygningen, Langelandskommune betaler hvert år
Spodsbjerg Borgerforening ca. kr. 26.000 til vedligeholdelse af bygningen.
Sø projektet er desværre gået lidt i stå pga. projektet er afhængig af økonomisk støtte fra diverse
fonde, men mange af disse fonde støtter ikke projekter der udføreres på offentlig ejendom/jord
besiddelse, så der arbejdes på at erhverve jordarealet ved søen således, at dette bliver Spodsbjerg
Borgerforenings ejendom.
Den konstituerede bestyrelse:
Formand - Næst formand – Kassèr - Medlem – Medlem - Medlem - Medlem
Referent: Lars Kruse
Formand: Arne Rødsgaard
Næstformand: Lars Kruse
Kasserer: Knud Erik Møller.
Medlem: Torben Skov Jensen
Medlem : Anette Zawada
Medlem: Kurt Madsen
Medlem: Bjarne Pedersen
Suppleanter, Anna Elnegaard
Jonna Hansen

