Spodsbjerg Borgerforening

18. oktober 1914 - 18. oktober 2014

Spodsbjerg Borgerforening blev efter et opråb den 16. oktober i avisen stiftet
den 18. oktober 1914 af flere, som der stod i avisen:

Foreningens første navn var ”Ungdomsforening for Spodsbjerg og omegn”.
Denne forenings aktivitet var begrænset til selskabelige arrangementer og dans. Denne
foreningens sidste arrangement fandt sted den 2.10. 1915, hvorefter foreningen gik i krigs hi.
Foreningen fik imidlertid en oprejsning i 1921, under navnet ”Spodsbjerg selskabelige
forening”. Forenings hovedarrangementer bestod af dilettantforestillinger, sommerudflugter
samt årlige Sports- og sommerfester. Denne forenings sidste arrangement fandt sted 5. 8.
1935, der var en høstfest.
Derefter gik også den i krigshi.
Den 16. 3. 1946, hedder foreningen ”Spodsbjerg Borgerforening”, den afholder denne dag en
børnemaskerade. Ellers kan nævnes årlige præmiemaskerader, baller og
dilettantforestillinger som foreningens aktiviteter.
Op igennem 1950’erne arrangerede Spodsbjerg Borgerforening bl. a. jagt og ålespil,
juletræsfester, baller o.m.a.
I begyndelsen af 1960’erne var kredsen omkring Borgerforeningen kommet op i alderen,
interessen dalende og den sidste juletræsfest blev afholdt på Badehotellet i 1966, hvor Sven
”sydfyenske” Larsen spillede på harmonika, Aksel ”skævhoved” og slagter Rodam spillede
på violiner!

billede fra juletræsfesten 1966

Spodsbjerg Borgerforening lå herefter i dvale i små 10 år. Hvor der af Spodsbjerg
Fiskeriforening og ”Erling og Lis i Degnehaven” blev holdt nogle torskespisninger der.
Spodsbjerg Borgerforening startes op på ny:
Tom Andersen fortæller;
”tiden” man befandt sig i, fra torskespisninger m.m. i Degnehaven i starten af 70’erne,
vistnok afholdt af fiskeriforeningen, var der kommet ”nye folk” på Badehotellet, og vi var
nogle stykker i byen der mente, at der måtte være behov for mere gang i tingene, større
sammenhold/sammenkomst og ikke mindst sætte gang i udviklingen i Spodsbjerg.
Noget der i de efterfølgende år skulle vise at blive tilfældet......

Ved opstarten var vi 5, der gik rundt – snakkede med andre og hinanden – og tegnede
medlemmer til Spodsbjerg Borgerforening. Ved opstarten lå der medlemslister rundt i byen,
midt i februar havde ca. 110 familier tegnet sig, til 20 kr. per husstand 10 kr. for pensionist
husstande. Erland Hansen betalte for trykningen af medlemskortene og vi fik af den ”gamle”
Spodsbjerg Borgerforening, der midt i 60’erne havde indstillet foreningens aktivitet, og der i
1965/1966 udelukkede havde bestået af juletræsfest og jagt/ålespil på Badehotellet. Nogle af
de tidligere aktører i den Borgerforening husker jeg som Peder Rasmussen, Pederstrup,
Brøndlunds, Slagter Rodam, Karl Petersen og flere......
Vi var 5 i opstarts gruppen. Hans Christiansen, Kaj Olesen, Jørgen ”Wagner” Hansen, Erland
Hansen og så mig selv, beretter Tom Andersen. ”

Efter opstartsmødet på Badehotellet søndag den 25. januar 1976, dannede vi 5 den første
”Bestyrelse”, og fik fra den gamle Borgerforening en gammel pengekasse indeholdende kr.
296,07!!
Det med at være med til opstarten – der oprindelig startede som ”nu skal der være fest i
gaden” – skulle jo snart vise sig, at blive en del af hverdagen.
Vi lagde i 1976 ud med en torskespisning på Badehotellet, med ca. 80 deltagere, og formand
Hans ”Mælkemand” Christiansen gav den som aktionarius, hvor deltagerne havde medbragt
pakker som andre så skulle byde på – og det gav meget sjove situationer – med et økonomisk
resultat til følge så foreningen kunne komme i gang.
En lille sjov historie fra pakke-auktionen: Else og Tage Rodam sat her i festligt lag og bød på disse
pakker, og det gik bare der ud af, så pludselig opdager de, at det er sig selv de sidder og byder over hele
tiden, og så da de får pakken – er det bare en cykelpumpe!!

Lørdagsbal på Badehotellet og andespil fulgte efter, og ”Rævegadefesten” en madkurvfest i
gaden, blev en kæmpe succes.

billeder fra Rævegadefesten i 1976

I sommeren 1976 så den første Havnefest lyset - bygget ved bundgarnspæle og brædder
surret op med tovværk, overdækket med pressenninger. Med et kæmpe sammenhold og
arbejdsindsats stablede man denne første Havnefest på benene med et overskud på
13.922,94. Fem mands gruppen der udgør bestyrelsen udvides til en ni mands bestyrelse.
Ved den første ordinære generalforsamling, var foreningens likvide midler vokset fra
kr.296,07 til kr. 17.643,62 på elleve måneder.

.

artikel fra Langelands Avis

Nu fulgte et mere formaliseret aktivitets program, juletræsfesten blev genskabt, med 72
deltagende børn sammen med 80 voksne, flot i vor lille by.

billeder fra juletræsfesten 3. juledag 1976

i 1977, blev den første ”Perronfest”gadefest holdt bag ved Stationen
og Havnefesten, spil, foredragsaften med mere blev afholdt dette år.

Den gamle fællessang skrevet af foreningens formand Hans ”Mælkemand” sunget til de
torskespisningerne i disse år.
Ved generalforsamlingen i 1977, ændres de ”gamle” vedtægter, så formålsparagraffen blev
ændret til:
”Foreningens formål er, at fremme fællesskabet mellem byen Spodsbjergs bosiddende
borgere, at være talerør for disse overfor offentlige myndigheder, og at fremme
bysamfundets naturlige muligheder for turismen”.
Denne formålsparagrafs ordlyd skulle snart få konsekvenser for arbejdsindsatsen i
Borgerforeningen. I forbindelse med at projekteringen af den nye Hovedlandevej til
Spodsbjerg blev lagt i støbeskeen.
Linjeføringen af denne ville kløve Spodsbjerg midtover og ødelægge campingpladsen.
Bestyrelsen for Borgerforeningen satte straks ind, over for såvel de kommunale, amtslige og
vejdirektoratets myndigheder.
I starten for totalt døve øren.

i 1978, blev der i januar afholdt et ”vælgermøde” der satte mange ting i focus, specielt
”vejsagen”, men også en udbygning af havnen.
Også muligheden for en legeplads bringes i spil samt opstilling af affaldscontainere.

artikel i LangelandsFolkeblad af redaktørPriesNielsen

1978-året bød også på fornøjelige ting, den første foreningsudflugt blev arrangeret til
Knuthenborg, hvor 93 voksne og 32 børn deltager.
Aktiviteterne var i året mange: torskespisning, bankospil, madkurvfest, Havnefest,
kondi bingo, ålespisning, foredrag, julefest m.m.

i oktober 1978 satte vi fokus på landsbyen” med
et foredrag med Carsten Abild.

I september 1978 arrangerede Borgerforeningen en weekendtur til Hamburg:

mindeværdige billeder fra turen, hvor en busfuld Spodsbjerg
borgere havde en meget fornøjelig weekend i 1978
- havnerundfart i Hamburgs havn
- besøg på Reberbahn
- fishmarket søndag formiddag
- og meget mere.......

Ved generalforsamlingen i 1978, bliver der nedsat et forretningsudvalg på 4
bestyrelsesmedlemmer til at klare de mange opgaver der er skabt.
artikel fra
Langelands Folkeblad
15. november 1978
af redaktør Pries-Nielsen

i 1979, anskaffer foreningen de første egne stole, 120 stk. træklapstole.
Lægger ud med filmaftener i vinter og efterårsmånederne. Arrangerer fastelavnsfest,
bankospil, børneudflugt, udflugt til Vestkysten, madkurvfest, Skt. Hans fest, havnefest,
kondi bingo, præmiewhist og julefest.
Flytning og sikring af skolebus/stoppested var også på Borgerforenings
arbejdsliste dette år.
Ved starten af det nye år i 1979, kommer så resultatet af hundrede-vis af indsats timer i
”vejsagen og denes linieføring”, vi fik hvad vi ønskede og Spodsbjerg som østkyst by og
byens campingplads bliver bevaret.

I november ved det konstituerende bestyrelsesmøde besluttes det, at bestyrelsesmøderne
fremover holdes hos Kaj Olesen.
Bestyrelsen konstituerede sig: Hans Christiansen (formand), Kaj Olesen (næstformand)
Tom Andersen (kasserer), Anette Petersen (sekretær ), spilformand Harald Jørgensen, Tage
Rodam, Jes Larsen og Roald Svendsen.

Hans ”Mælkemand” skrev også denne fællessang til madkurvs- og Havnefesterne.

billede fra Familieudflugten 1979 til Blåvand.

i 1980, fortsatte det høje aktivitetsniveau; 4 filmaftener, 9 bankospil, torskespisning,
præmiewhist, fastelavnsfest, karneval, Familie udflugt til ”Den Gamle By i Århus” sejltur på
Silkeborg Søerne m.m., børneudflugt til Strynø, madkurvfest med 94 deltagere, Skt. Hans.
bål, Havnefest, julehyggeaften med lærer Svend Klæsøe og juletræsfest.
Torskespisningen bliver dog aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.

billede fra børneudflugten i 1980 til Strynø.
Havnefesten’s omsætning passerer dette år for første gang 100.000,- og et overskud på
30.000,-.
i 1980 går havnebyggeriet i gang, med bygningen af den nye færgehavn, en række fiske/garnhuse og ”Margit Hartmann’s pølsekiosk” må lade livet.

i 1980 afgår Borgerforeningens formand 1976-1980 Hans Christiansen ved døden og ny
formand bliver Kaj Olesen.

i 1981, erstattes torskespisningen af et suppegilde og voksen karneval, og 16 bankospil, 3
filmaftener, præmiewhist , 3 kondi-bingo, Familieudflugt der gik Fyn rundt,
Perron-madkurvfest i på den Stationen der var blevet ryddet til formålet og
Pålidelighedssejllads om eftermiddagen.
Skt. Hans bål på vandet og Borgmester Axel Rasmussen holdt båltalen på stranden,
Vælgermøde med 6 opstillede kandidater, julehygge med Byarkivar Jens Mollerup og
julefest. Den planlagte børneudflugt til Stengade blev aflyst p.g.a for få tilmeldinger.

billede fra fastelavn og tøndeslagning 1981

Sommeren 1981 blev der ikke arrangeret nogen Havnefest
på grund af byggeriet af den nye færgehavn.

Bestyrelsesmedlem Tage Rodam afgår ved døden i september.
Ved Generalforsamlingen skal der vælges en stedforfræder og en i stedet for Jes Larsen der
ønsker at udtræde. Nyvalgte bliver Tyge Phil Jensen og Ib Kieler.

i 1982, fortsatte Borgerforeningen stadig med bankospil, præmiewhist, filmaftener, kondi
bingo, Arkæologisk foredrag, børnekarneval, Familieudflugt til Gavnø og Møns Klint,
Mole-madkurvfest på haven, Skt. Hans bål på vandet, Havnefest med amatør musik
konkurrence og juletræsfest.
Noget helt nyt dette forår er ”Lokalrevy’en”, et hold af lokale kræfter med Margit på
Badehotellet som tovholder, sætter en lokalrevy på benene.

billede med det første revyhold; Harald Jørgensen, Lisa Andersen, Lis Olesen, Laurits Kruse, Alice Hansen,
Margit Hansen, Mona Hansen og Bente Sander.

Det var noget der fik ”den røde lygte tændt”, alt udsolgt! til lokalrevyen.

billeder fra Familieudflugten 1982 til Gavnø Slot og Møns Klint, mindeværdige ture....

Den 2. december 1982, indgås der skriftlig aftale med Rudkøbing kommune om et
langtidslejemål af det gamle ”banePAKHUS” og det rekreative areal omkring.
Derudover lykkedes det efter 4½ års forhandling, at få etableret en legeplads og 2 mindre
legearealer i Spodsbjerg.
Pakhuset istandsættes og nyt tag lægges på i løbet af 1982,
istandsættelsen af pakhuset koster dette år kr. 14.569,19. Året efter i 1983 fortsættes
istandsættelse og koster kr. 1.907,90.
Ved Generalforsamlingen vælges Palle Madsen og Jonna Hansen til suppleant. Ejvind
Hansen er indtrådt i bestyrelsen, i stedet for Kaj Jørgensen.
Næstformand og spilformand Harald Jørgensen afgår ved døden i december.
Palle Madsen indkaldes til bestyrelsen, Ib Kieler overtager næstformandsposten og Jens
Petersen overtager spil-formands posten.

i 1983, kunne vi mærke en vis træghed i tilslutningen til nogle af de planlagte
arrangementer. Men filmsaftener, bankospil, fastelavnsweekend med suppespisnng,
karneval og børne-fastelavnsfest, Arkæologisk foredrag, Familieudflugt til Givskud
løvepark, kondi bingo, Mole-madkurvfest på havnen, Havnefest, Kommuneplan-møde,
julehyggeaften med Grethe Johansen og juledekorationer og en juletræsfest bliver afholdt
med tilfredsstillende tilslutning.

program og billeder fra Havnefesten 1982

I september ønsker Roald Svendsen at udtræde af bestyrelsen, Jonna Hansen indkaldes som
nyt medlem.
Generalforsamlingen nyvælger Henning Phil Hansen, Margit Hansen og Jørn-Ole Kieler.
udtrådt efter eget ønske er Jonna Hansen og Jens Petersen. Der bliver nyvalgt 3 suppleanter;
Sussi Kieler, Jens Petersen og John Skjoldborg.

billede fra juletræsfesten i 1983.

i 1983, den 7. december åbnes den nye hovedlandevej til Spodsbjerg,
fra denne dag er Spodsbjerg forandret! færgetrafikken gennem byen er borte! og en ny
tilværelse uden den pulserende færgetrafik skal indledes?

artikel fra Langelands Avis

i 1984 danner Spodsbjerg Borgerforening en arbejdsgruppe der skal se på forslag og oplæg
til den nye kommuneplan.
” Med deltagelse blandt andet Kaj Olesen,

Tom Andersen, John Skjoldborg, Margit Hansen og andre
interreserede i den nye Kommuneplanlægning med indsendelse af et forslags oplæg. Der blev 11. april 1984
afholdt et kommunalt borgermøde om kommuneplanen, og det satte gang i debatten! Dette medførte at vi – efter
snak, opfordringer og konkrete tiltag – påbegyndte oplæg til forslag om en ny lystbådehavn ved Spodsbjerg.
Ingeniør Bærholm fra ingeniør Axel Nielsen A/S, gik med i arbejdet. Fisker Sv-Aage Lentz stillede sig til rådighed
for at sejle ved foretagelse af vanddybde målinger.
Tegninger og målinger på den nye lystbådehavn kommer fra Axel Nielsen i juni 1984, og i oktober/november
måned kan vi præsentere et projekt og et budget udarbejdet af revisor Torben Tranberg, Revisionsfirmaet
E.Munch ”

artikler fra borgermødet 11.4.1984

Arbejdsgruppen laver et oplæg der indsendes til den nye kommuneplan.
Oplægget indeholder lystbådehavns projekt, anmodning om muligheder for småerhverv,
boligområde og bopælspligt samt etablering af stinet.

Borgerforeningen foreslår ligeledes kommunen om at få udarbejdet en lokalplan for Spodsbjerg.

Foreningsåret 1984 består af 31 planlagte arrangementer såsom bankospil, filmaftener, som
noget nyt Spodsbjerg Cabaret med spisning og voksen karneval, Cabaret med kaffebord og
syng sammen aften, fastelavnsfest for børnene, kondi bingo, Familieudflugt til København,
madkurvfest, havnefest, kondi bingo, julehyggeaften med Kaptajn Norden Andersen ,
juleklip og julefest.
Skt. Hans festen må aflyses da det er alt for tørt til at tænde bål.

billede fra Cabaret og voksenkarneval 1984

artikel fra Langelands Avis

og foto fra udflugten til København 1984her ved Kanalrundfarten

billeder fra Havnefesten 1984

1984-Havnefesten ’s omsætning har stabiliseret sig på den gode side af de 100.00,selvom overskudet svinger.

Ved generalforsamlingen forlader Kaj Olesen sin formandspost, på grund af for stort et
arbejdspres. Formandsposten som han har haft fra 1980 – 1984.

artikel fra Langelands Avis
Generalforsamlingen nyvælger Lars Johansen til bestyrelsen, Sussi Kieler fratræder som
suppleant og nyvalgt til suppleant bliver Tommy Clausen.
Ib Kieler vælges til ny formand, den nye bestyrelse går straks i gang med at lave et nyt og
tilpasset program for året 1985.

eksempler fra programmet 1985

i 1985 fortsatte man med bankospil, filmaftener, Hattefest med spisning og underholdning,
tøndeslagning for børnene, færre antal af kondi bingo’er, Familieudflugt til Djurs
sommerland og Fregatten Jylland, Skt. Hans fest med gymnastikopvisning og båltale af Kaj
Kromann, Havnefest, Høstfest i Beboerhuset med madkurven, Vælgermøde,
julehyggeaften med Grethe Johansens juledekorationer og juletræfest.
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde i 1984, bliver lagt i kommunens syltekrukke!
Ingen af de afleverede forslag kommer med i den nye kommuneplan og det konkrete
projekt om en ny lystbådehavn i Spodsbjerg, får foreløbig ingen reel chance – endnu!

1985

Havnefesten når i 1985 ca. 35.000,- i overskud
Ved Generalforsamlingen ønsker Lars Johansen at udtræde og Tommy Clausen indtræder.

1986
10 års jubilæumsåret
Det var med stor stolthed vi indledte vort 10’ende år, vi præsenterede et stort årsprogram og mange
arrangementer med enten gratis deltagelse eller med et meget rimeligt deltager betaling.
Vi holdt på dagen den 26/1 en reception med ”sildemadder” på Badehotellet, desværre kom der ikke så mange
som vi måske havde håbet, men vi havde nogle hyggelige timer, hvor foreningen også fik sin ”jubilæumsklokke”
skænket af Spodsbjerg Badehotel og Kaj Olesen.
En stort anlagt festaften med Revy og festspisning og gentagelse med fælleskaffebord og sang samlede begge
fulde huse!
Desværre måtte vi konstatere en sløj tilslutning til vores årlige Udflugt, måske er det noget vi må tage af
programmet fremover?; der er kommet moms og afgifter på buskørsel og det hæver udgiften, og deraf følgende
højere egenbetaling for deltagelse for en familie?
Filmaftenerne er også ved at komme ud i for høje udgifter og med svigtende tilslutning, den nye trend med egne
video apparater og film derhjemme har taget over og afløst fællesskabet.
Året bød ikke på nogen løsning og ej heller opbakning til vore fremsatte projekt lystbådehavn og kommuneplan
ønsker.
Men en meget vigtig ting i dette år er det enorme gode sammenhold og arbejdshold til arbejde som helhed og
især til havnefesten.

i 1986,
Programmet i 1986 bød på bankospil, filmaften, Revy med festaften, fastelavnsfest for
børnene, gentagelse af Revy’en med fællessang og kaffebord, kondi bingo, Familieudflugt
til Knuthenborg og Bandholm veteranbane, madkurvfest ved Søen, Skt. Hans bål ved Søen
og Borgmester Tonny Juul Pedersen holdt båltalen, Havnefest, børneudflugt til Valdemar
Slot og sejltur med MS Helge, julehyggeaften med Luciaoptog og juletræsfest.
Samt et kommunalt afholdt kommuneplanmøde i marts 1986, hvor de af arbejdsgruppen
emner påny kom til debat.

artikler f avis artikler fra Langelands Avis januar og februar 1986

Festaftenen med Jubilæums-revy-cabaret’en og suppespisning samlede fulde huse, ligesom
den efterfølgende Revy-cabaret aften med kaffebord og fællessang ligeledes samlede fulde
huse.

billede fra fastelavnsfesten 1986 hvor 48 børn deltog

Dette års Havnefest nåede en omsætning på næsten 150.000.- og et overskud på ca. 40.000,-.

Ved generalforsamlingen kan man med stolthed konstatere at foreningens formue er steget
fra kr. 296,07 til kr. 132.180,65 på de 10 års aktivitet.
Ejvind Hansen ønskede at udtræde, i stedet nyvælges Arne Engstrøm til bestyrelsen.

i 1987,
1987
Efter jubilæumsåret-1986 satte vi et noget mindre ambitiøst program op, for året 1987. Programmet
skulle dog også opleve, at nogle af de planlagte ting blev udsat for manglende eller ingen interesse. Fest og
torskespisningen, Madkurvfesten i juni, manglede flere deltagere og Børneudflugten i august fik faktisk
kun 8 tilmeldinger!
Derimod blev der ihærdigt arbejde med at få stablet en super god havnefest på benene.
Tom Andersen fortæller:
Men det med benene skulle for mit vedkommende blive skæbnesvangert. Dagen før skt.hans ved
klargøringen til skt.hans bålet, væltede de tre bundgarnspæle da de skulle stillet op i et ”treben”, den ene
rammer mig på benet, lige på siden af knæet.
Jeg bliver af Thyge kørt til Rudkøbing sygehus, røngtenfotograferet, og så overført til Svendborg sygehus,
hvor jeg næste dag blev opereret i knæet, sat en skrue i, og 7 dage senere, sendt hjem med krykker og
siddende i en rullestol.
Alle var utrolig hjælpsomme og bekymrede og til havnefesten blev jeg stablet op i Kaj’s lænestol oppe i
kontorvognen, og kørt rundt i rullestolen!
Det blev en noget atypisk havnefest for mig dette år!

Årets program bød på filmaften, bankospil, torskespisning med cabaret pigen Merete Beltoft,
tøndeslagning for børnene, kondi bingo, Familieudflugt til København og Danmarks
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børneudflugt,
med Jytte Nielsen og juledekorationer, juletræsfest..
Foreningen indkøber dette år også 100stk. nye træklapstole.

Tuborgs grønne Fond ansøges om tilskud til området ved Søen, men får afslag.
Ved generalforsamlingen dette år hvor der er mødt 9 medlemmer foruden bestyrelsen, ønsker
Ib Kieler ikke genvalg, da han ønsker mere tid til sin familie.
Også Anette Petersen der havde været sekretær i næsten 10år vælger at forlade bestyrelse,
efter at have haft barselsorlov.
Ib havde været med i bestyrelsen siden 1981, heraf 4 år som formand,
siden 1983 og til 1987.
Henning Phil Hansen vælges efterfølgende som ny formand.
bestyrelsen består således af:
Henning Hansen, Jørgen Ole Kieler, Tom Andersen, Tommy Clausen, Thyge Phil Jensen,
Margit Hansen, Arne Engstrøm, Jens Petersen (nyvalgt) og Lars Nielsen (nyvalgt).
Som suppleant afgik John Skjoldborg nyvalgt blev Ole Rasmussen

1988
Foreningens ”nye” bestyrelse sender i januar et program med 21 ting på kalenderen. Forud er gået
drøftelser om hvordan man får vendt afmatningen af interessen for foreningens arrangementer.
Spodsbjerg Fiskeriforening fejrer 70 års jubilæum, og det sætter focus på fiskerihavnen og
fiskerne i avisens spalter. Borgerforeningen deltager i jubilæumsfestlighederne med at sponsorere
det populære POP4, til jubilæumsfesten på Badehotellet, en aften for fuld drøn! Og med en
kæmpe opbakning.
Også de foregående års ”såning” af ideer og indlæg, ser i løbet af året at få flere til at interessere
sig for Spodsbjerg, det være sig både politikere som projektmagere og investorer, det bliver’ dog
kun ved debatten og snakken.
Vi får dette år fremstilles nogle beslag til det sorte plankeværk, som rørstilladset kan stikkes ind i,
på overliggeren på det sorte plankeværk.
Forældregruppen tildeles i juni 2500,- til ungdomsarbejdet i Sportsforeningen.

i 1988,
På programmet står der bankospil, kondi-bingo, Familieudflugt til Als – Dybbøl og
Sønderborg, madkurvfest ved pakhuset, Skt. Hans fest båltaler var Lise Brül, Havnefest,
Høstfest på Badehotellet, julehygge med Erna Clausen der fortæller julehistorier samt
Luciaoptog, juleklip- og juletræsfest.

Den 6. februar indledes året med Fiskeriforeningens 70års jubilæumsfest.
Borgerforeningen giver musikken til jubilæumsfesten, musikken var POP4.

en del af en større opsat artikel i Langelamds Avis

udklip af et større indlæg i Langelands Avis.

De foregående års ”såning” af ideer og indlæg, ser i løbet af året at få flere til at interessere sig for
Spodsbjerg, det være sig både politikere som projektmagere og investorer, det bliver’ dog kun ved debatten
og snakken.....i første omgang.......
artikel 28. august 1987

i 1988,begyndte arbejdet med muligheden for at etablere en flagalle gennem byen. Der
dannes en flagfond ved madkurvfesten. Der indhentes tilbud på flagstænger og flag.
Ved pakhuset støbes beslag til isætning af rørstilladset så vi kan overdække ved hjælp af
rørstillads ved madkurvfesterne. På havnen vedtages det at få nedgravet og støbt ankre til
fastgørelse af stilladset ved havnefesterne.

Trods nogle pæne tilskud til Longelse Sportsforenings Ungdomsafd. og Fiskeriforeningens
jubilæum og et efterfølgende havnefest overskud på næsten 48.000,-, er foreningens samlede
formue nu oppe på kr.163.236,44.
Ved Generalforsamlingen udtræder Jørn Ole Kieler og Jens Petersen. Knud Erik Møller og
Per Nielsen nyvælges. Jens og Per bytter poster så Jens bliver suppleant i stedet.
Bestyrelsen består herefter af: Henning Phil Hansen (formand), Tyge Phil Jensen
(næstformand), Tom Andersen (kasserer), Tommy Clausen (sekretær), Margit Hansen, Arne
Engstrøm, Lars Nielsen, Per Nielsen og Knud Erik Nielsen.

1989
I 1989 tog man konsekvensen af manglende tilslutninger til børneudflugter,
børnekonkurrencer ved havnefesten og kondi-bingo’erne og udelog disse i programmet, der
ellers blev udsendt med 21 arrangementer på programmet, der indeholdt: bankospil,
lokalrevy med efterfølgende suppespisning, 2 genopførelser af lokalrevyen, fastelavnsfest for
børnene, motionsløb, Familieudflugt til Kronborg Slot og Dyrehavs Bakken, overdækket
madkurvfest ved Søen, Skt. Hans fest, Havnefest, Høstfest på Hotellet med Jack
Willadsen fra Nyborg til at underholde, Vælgermøde, julehyggeaften med borddækning ved
Gerda West og Jytte Nielsen viste borddekorationer og juletræsfest.
Dette år fremstillede man i foråret også 4 korte blå borde.
Noget nyt var dette år også et Motionsløb i april, men uden den enorme succes! – men måske
mere sjov for de 10-12 stykker der deltog..

Feriecenter projektet kommer på banen med nye planer:

Lokalrevyen på Badehotellet samlede fulde huse (der blev udsolgt på 5 timer) ,
og opført fastelavnslørdag og fastelavnsmandag.
LSF’ forældregruppe bevilliges et tilskud på kr. 1.500,- til deres arbejde.
Knud Erik Møller udtræder af bestyrelsen efter anmodning, suppleant Kaj Jørgensen
indkaldes.

1989

Dette år går Udflugten til Kronborg Slot og Bakken i alt 67 voksne plus 14 børn deltager.
Skt. Hans festen har sognepræst Annalise Bager til båltaler og Langelandske Folkedansere
giver opvisning.
Havnefesten giver 37.000,- i overskud efter en omsætning på næsten 183.000,-.
På Hotellet holdes Høstfest med 35 deltagere og med ”kinesisk auktion” til fordel for
Flagallén.
Forud for Kommunalvalget afholdes der et Vælgermøde på Hotellet den 14. november.
Dette år som en helhed i lokalområdet koordineret med de øvrige foreninger.
Der er mødt mange deltagere op – over 50 – der var 6 kandidater.

Ved dette års havnefest er der skruet op for oplevelserne; der er ”vandskishow” samt
Motorcross opvisning med kørsel/spring/flyvning over biler, det foregår omme ved Søen.

artikel fra Langelands Avis 16.2.1989

i 1989 tog man også fat på ønsket om at få bygget en Hal i Longelse, Borgerforeningen
tog aktiv del i byggeudvalget med formand Henning Phil Hansen som deltager.
Der blev afholdt en del projekt og byggemøder og et Borgermøde på Hotellet den 4. oktober.

Byggeomkostningerne beløb sig til mellem ca. 2,6 mio.kr. og op til 3 mio.kr.
Der var flere der afgav tilbud på projektet.
Man forsøgte sig ligeledes med flere finansierings modeller, samt et oplæg til
Rudkøbing Kommune og et samlet samarbejde med Longelse Skole.

Hallen var på 43,2 meter x 24 meter = 1036,8 kvadrat meter
Hallen blev desværre ikke til noget, selvom der blev forsøgt
ihærdigt også politisk.

I efteråret 1989, blev der ligeledes arbejdet med en overtagelse af Minigolf banen ved
Langelandshallen, til opstilling i Hotel-haven. Projektet blev droppet på grund af de
skønnede for høje omkostninger til flytning og reetablering.
Ved generalforsamlingen i 1989, mødte der 18 til generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerede sig med Henning Phil Hansen som formand, Tyge Phil Jensen som
næstformand, Tom Andersen som kasserer, Tommy Clausen som sekretær og Lars Nielsen
med udlejning og medlem af forretningsudvalget. desuden Margit Hansen, Arne Engstrøm,
Per Nielsen. Arne Jacobsen nyvælges til bestyrelsen i stedet for Knud Erik Møller.

- OG så kommer projektet om lystbådehavn på ny på den kommunale dagsorden:

artikler fra Fyns Amts Avis i efteråret 1989
- der var mange artikler og indlæg i denne periode
de viste er kun et udpluk.......

1990
Dette år blev der udarbejdet et Lokalplan forslag for ”Lystbådehavn ved Spodsbjerg”,
kommunalbestyrelsesmedlem Peter Hansen, har formået at få projektet sat i gang!
Det sjove ved det hele er, at vort projekt oplæg fra 1984, slet ikke nævnes? – reelt er det bare
”ny vin på gamle flasker”, men lad det nu være glemt.
Hurra, nu ruller planlægningen og finansieringen.......
i 1990: Der blev dette år udsendt et program med nedenstående indledning:

og med18 planlagte arrangementer, væk var nu filmaftener, kondi bingo, børneudflugter,
- men med 9 bankospil, lokalrevy med suppespisning, tøndeslagning, udflugt til Hansa Park
i Tyskland, Skt. Hans fest med madkurvfest og Erik Andersen som båltaler, Havnefest,
foredrag med Byarkivar Jens Mollerup, julehygge hvor ”Hårby amatørerne” underholderErik Arnhardt deltager med sit Lucia optog med børnene fra Longelse skole og til sidst
juletræsfest.
Lokalrevyen samlede igen dette år rigtig mange mennesker, såvel til spisning som til fælles
sang og kaffebord og der måtte laves en ekstraforestilling, mere end 200 så dette år
lokalrevyen.
Longelse Sportsforenings forældregruppe får 1.500,- i tilskud til en fællestur.

Havnefesten forløber fint med rigtig godt sommervejr, men en lidt mindre
fredagsomsætning, og et pludseligt kraftigt vindstød mandag middag betyder, at stilladset
vælter omkuld under oprydningen, og efterlader alt i et kæmpe rod. Men hjælperne der gik
og ryddede op kom intet til, og efterfølgende fik de hurtigt hjælp fra mange tililende til at
fortsætte med oprydningen.
På Generalforsamlingen dette år er der 18 fremmødte, ved valget forlader Lars Nielsen og
Arne Jakobsen bestyrelsen, og Hans Larsen og Jørgen Olesen nyvælges. Ole Rasmussen
erstattes af Knud Hansen som suppleant.
Resultatet efter Havnefesten præges lidt af uheldet ved oprydningen og foreningens samlede
aktiver udgør nu kr. 184.149,66.
I december retter Spodsbjerg Borgerforening henvendelse til Rudkøbing kommune og
politikerne angående den problematiske og til tider manglende busbetjening:
artikler fra Langelands Avis december 1990

1991
Programmet der udsendes indeholder 10 bankospil, fastelavnsfest, tøndeslagning, udflugt,
madkurvfest ved pakhuset, Skt. Hans fest ved Søen årets båltaler er turistchef Guri Kofod,
Havnefest, Høstfest på Hotellet, medhjælperfest, julehygge med julemad ved Bent Skræp
samt Gerda West viser borddækning og juletræsfest 3.juledag.
Fastelavnsfesten med spisning og underholdning samlede kun 37 deltagere og det selvom
kuvertprisen kun var 50,- for hele aftenen! Det lykkedes os ikke at få samlet folk når der
ikke var Revy!
Dette års udflugt der gik til Djursland den havde pæn tilslutning af 64 voksne og 24 børn
under 12 år kom gratis med.
Revyholdet fra 1991 blev udtaget til en konkurrence på Fyn, og radiooptagelse! Holdet vandt
dog ikke, men trods alt lidt sjovt!!!
Pakhuset renoveres og males i løbet af foråret.

Havnefest programmet 1991

Den 30. maj holdes et møde med formanden for tekn. udvalg og Tjustrup på legepladsen
om legepladstårnet. Der har siden 1989 været et ping-pong spil med kommunen, om
vedligeholdelse. Vi får et tilskud på 1.000,- om året til legeplads, der ikke rækker til
vedligeholdelsen. Kommunen vil deltage med noget mandskab til etablering af
legepladsredskab. Borgerforeningen vil selv bidrage med nye materialer.
artikler fra FynsAmtsAvis 10. april 1991 og
efterfølgende i april 1991

forløbet i hele legeplads sagen med Rudkøbing kommune i 1991

korresspondancen om legepladser og arealet ved søen

I Skt. Hans weekenden 22./23. juni holdes der madkurvfest ved søen om lørdagen og
skt.hans fest om søndagen med Langelandske spillemænd og Folkedansere.

Havnefest opstillings arbejdet går i 1991 i gang den 26. juni men hele stilladset vælter i
blæsten, og opbygningen må begynde forfra den 28./ 29. juni og om aftenen den 29. er alle
boder m.m. opstillet efter et par intense og travle arbejdsdage fra morgen til aften.
Havnefesten d. 5. til 7. juli foregår i strålende sol og ”hedebølge” med 30/34 grader. Dette år
går det hurtigt med at få ryddet op og pakket væk, allerede mandag aften er det hele væk!
Nye Havnefest sikkerhedsforanstaltninger, med bl.a. nedstøbning af ”ankre” i molen beløber
sig til en udgift på 19.045.-, samt investering i en ny” boldtkastemaskine” og det påvirker
Havnefest overskudet dette år, med et resultat på kun 22.168,75.
Efterårs-/høstfesten samler et alt for lille tilslutning med kun 29 deltagere, der dog havde det
sjovt!
Efter ansøgning tildeles ”Venneforeningen Bøgetræet” i Skrøbelev et tilskud på kr.1.000,Dette år får LSF ungdomsafdelingen afslag på deres ansøgning.

Generalforsamlingen bød på 18 fremmødte. Valget var til genvalg hele vejen rundt.
Det mindre Havnefest overskud og de større underskud på festerne bevirker at foreningens
formue falder til 122.709,92 efter et underskud på foreningsåret på -61.439,74.
På generalforsamlingen drøftedes ”Søen’s” tilstand med stor tilvækst af de mange siv. Skal
søen uddybes? Der arbejdes på en løsning.
Bestyrelsen består således fortsat af Henning Phil Hansen (formand), Tyge Phil Jensen
(næstformand) Tom Andersen (kasserer) Tommy Clausen (sekretær) Margit Hansen, Arne
Engstrøm, Per Nielsen, Hans Larsen og Jørgen Olesen.
Der er i året afholdt hele 10 bestyrelsesmøder og den 4. december holdes et nyt planmøde
om det nye 1992 program.

artikel om Spodsbjerg fra 11. februar 1991, den indeholdt en hel side i avisen med flere indlæg

1992
Vi lagde ud med strammere styring, efter 1991-årets hårde økonomiske resultat ovenpå de
foretagne sikkerhedsforanstaltninger til Havnefest stilladset / opbygning af boderne.

Ovenstående lagde vi frem i programmet, og så tog vi ellers fat:
9 bankospil, Spodsbjerg Revy med mere end 125 solgte billetter og en kanon-succes,
Fastelavnsfest for børnene, udflugt til Jesperhus der blev aflyst!! p.g.a. manlende tilslutning,
Skt. Hans arr. der blev aflyst p.g.a. afbrændings forbud og tørt vejr., Havnefest. hjælperfest
og julehygge igen med Grethe Johansen med blomsterdekorationer og Lucia optog samt
juletræsfest.
Der blev i 1992-foreningsåret holdt 10 bestyrelsesmøder og 1 forretningsudvalgsmøde.
Arbejdet med renoveringen af legepladsen og legetårnet tog vi hårdt fat på i forårs
månederne, og det kostede en del arbejdstimer og økonomisk tilskud.
Havnefest opstillingen blev startet d, 24. juni og den tog hurtigt form. Selve festen foregik
med sol, godt vejr om fredagen, lørdagen fik både sol og lette byger/blæsende mod aften.
Søndag startede med nordøstlig storm og regnbyger, men op ad dagen sol og aftegende vind.
Resultatet af 1992-havnefesten kom på tilbage på sporet – rekord omsætning på 191.086,25
og et overskud på 58.590,59. De brede smil var næsten ikke til at tage fejl af, og som noget
helt nyt inviterede vi de børn der havde hjulpet ved Fiskedammen en tur i biografen; de
voksne hjælpere havde som sædvanlig en ”hjælperfest” ganske som de obligatorisk har haft
siden starten 1 1976. Det er et rigtig godt samlingspunkt ovenpå slæbet og strabasserne ved
Havnefesterne.
Dette år blev pålidelighedssejlladsen aflyst p.g.a. vejret.

Spodsbjerg Revyen der virkelig kan samle medlemmernes tilslutning

arikel fra Øboen

Over 120 gæstede revyforestillingen med suppespisning og genopførslen med kaffebord.

som det fremgår af ovenstående uddrag af protokollen er det ”farligt” at skrive under på
noget inden man lige læser det først; og vi gjorde det alle sammen...........

havnefest programmet 1992

”Danmarks stærkeste mand” aflagde Havnefesten et besøg med sit show,
takket være Arne Engstrøm’s utrættelige arbejde for at opstøve sjove / skæve
ideer og påhit til havnefest programmerne.

Den ordinære Generalforsamling fik problemer med at få valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer,
der er i almindelighed ikke nemt at få folk til at stå på ”papiret” som bestyrelsesmedlemmer,
de vil hellere smøge ærmerne op til Havnefesten.
Da Tyge Phil Jensen og Arne Engstrøm havde ønsket om at træde ud, skulle der findes 2
nye.
Derfor fremsatte bestyrelsen et forslag til forsamlingen om at nedsætte bestyrelses antallet til
syv!
Foreningens samlede formue stabilieredes efter et forenings overskud
på året til i alt 158,725,66.
Derfor måtte man ud i en efterfølende Ekrstra-ordinær generalforsamling efter 14 dage.
Ved den første ordinære kom der 17 til mødet.
Ved den Ekrstra-ordinære generalforsamling kom der 15, og mødet tog ca. 5 min, da alle
valg var genvalg. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Efter konstitueringen så bestyrelsen herefter sådan
ud:
Henning Phil Hansen , formand – Hans Larsen
næstformand – Tommy Clausen sekretær – Tom
Andersen kasserer – Margit Hansen – Per Nielsen –
Jørgen Olesen

i 1993
lagde bestyrelsen i programmet ud med en ”lille opsang”, til byen og dens medlemmer:

- dette år er der for første gang ikke nogen familieudflugt, Kr.Himmelfartsdag, et svigtende
antal tilmeldinger – og vi har taget konsekvensen.
- væk er også madkurvfesterne og høstfesterne der begge også efterhånden samlede et for
ringe antal deltagere.
- som noget nyt var der interesse for at ”genoplive Kondi-Bingo” og det bliver det så 2
gange i sommeren 1993.
Programmet-1993 indeholder 9 bankospil, Fastelavnsfest for børnene, Spodsbjerg Revy med
spisning en aften og kaffebord - fællessang og revy genopførelse, Skt. Hans fest med Lise
Brül som båltaler , Havnefest, hjælperfest, vælgermøde, julehygge og juletræsfest.
Der afholdes i 1993, 11 bestyrelsesmøder og 2 forretningsudvalgsmøder
Store Legedag bliver bevilliget et tilskud på 1.000,-.

I marts måned bliver Borgerforeningen inviteret til et orienterende møde i forbindelse med
de forestående planer omkring Spodsbjerg Turistbådehavn og Sydfynskes udflytning af
hovedkontoret til Stationsbygningen. Mødet finder sted 1. aprl 1993, hvor repræsentanter fra
flere af de implicerede parter og fiskeriforeningen deltager.
Her præsenteres også et projekt og ide-oplæg til forskønnelse af forholdene omkring havnen,
”det grønne område” og en del af hovedgaden.

Den 13. april har Borgerforeningen indkaldt til et fællesmøde med Fiskeriforeningen,
på mødet hvor borgerforenings bestyrelsen og 2 repræsentanter for fiskerne drøfter det
forelagte ”idee-oplæg” og projekt.
Der udfærdiges et brev til Borgmesteren, Teknisk forvaltning og Spodsbjerg fiskerihavn,
brevet indeholder 7. punkter hvori man forholder sig til planerne.

Herefter skete der intet, de økonomiske midler Vejdirektoratet havde til ”forskønnelse i
færgehavnene i Spodsbjerg og Tårs”, sejlede over på den anden af bæltet! – og som man jo
kan se den dag i dag, er der intet sket.
Turistbådehavnens anlæg skulle i dette forår i 1993 være sikret, til indvielse i 1994!
Der afholdes den 5. maj 1993, et borgermøde om Turistbådehavnen, hvor projektet
præsenteres for byens borgere.
Det første spadestik i projektet til den nye Turistbådehavn tages den 21. oktober.

billede fra anlægsarbejdet i 1993

artikel fra Langelands Avis i 1993

Spodsbjerg Revyen spiller igen for fulde huse med ca 120 inde over 2 aftener, en med
spisning og dans, den anden med genopførelse, kaffebord og fællessang.

artikel fra
1993

Langeland Avis

Havnefestens begyndelse starter dette år med afhentning af stillads den 21. juni.
Efter Skt. Hans festen den 23. juni, fortsætter arbejdet med opstilling, og den 26. juni er
boderne opstillet.
Havnefesten dette år forløber med sol og godt vejr om fredagen. Lørdag er det overskyetblæsende og med regnbyger. Søndag skyet, kraftig vind men med tørvejr.
Dette års havnefest overskud bliver på kr. 33.599,43 efter en omsætning på kr. 184.078,25.
En mindre omsætning end året før og et meget mindre overskud.

Dette år med OPVISNING I FALDSKÆRMSUDSPRING og
HALSBRÆKKENDE KUNSTFLYVNINGS OPVISNING

Vælgermødet i november 1993. har deltagelse af 6 kandidater med et ret beskedent
fremmøde.
Generalforsamlingen dette år, har ikke den store interesse, blot 10 personer møder op!!
Der er genvalg på alle poster, og generalforsamlingen er overstået på 35 minutter!
Efter konstitueringen så bestyrelsen fortsat sådan ud:
Henning Phil Hansen , formand – Hans Larsen næstformand – Tommy Clausen sekretær –
Tom Andersen kasserer – Margit Hansen – Per Nielsen – Jørgen Olesen.
Der blev nedsat 3 gruppe formænd: Jens Petersen er fortsat formand for bankospil gruppen.
Jørgen Olesen er formand for Kondi-Bingo arrangementer. Margit Hansen er
”primusmoter/formand for Revy-holdet.
Foreningen kommer ud af året med et foreningsoverskud på 9.412,22 og en samlet formue på
168.137,88.
”Mange nye ting står foran os i det kommende år, efter mange års snakken om ny havn, er pludselig en realitet. Lad
os tage udforfringen op, til de nye ting der uvilkårligt vil ske, og være med til næste skridt ind i fremtiden. Opgaver
som miljøgader, hastighedsbegrænsende foranstaltninger og meget andet, er de opgaverder venter forude....”

sådan skrev vi i indledningen til programmet 1994.

Rudkøbing kommune fremlægger i 1993/1994 Lokalplan nr. 47, for ”Spodsbjerg Ferieby”.
Spodsbjerg Borgerforening sender nedenstående brev til kommunen:

Som vi senere kan erfare, blev hele planen ikke til noget, men en stor ”debat” og mange
ideer krydsede ”klinger” i de følgende år.

1994,
Anlægsarbejdet med Turistbådehavnen skrider i løbet af vinteren fremad:
Allerede ved årets begyndelse er der glædelige nyheder for etablering af FLAGALLEN.
Ved Johannes Fiskers mellemkomst, bevilliger S.F.D.S.’s Fond i december 1933, et beløb
på kr. 15.000,- til støtte for flagalléen.
I begyndelsen af januar måned 1994 søger vi bestyrelsen for Spodsbjerg Turistbådehavn,
Spodsbjerg Fiskerihavn, og S.F.D.S a/s om støtte til projektet.
Den 23. marts får vi bevilliget 10.000,- af S.F.D.S. a/s. Bestyrelsen for Spodsbjerg
Turistbådehavn bevilliger kr. 5.000,- og Spodsbjerg Fiskerihavn bevilliger kr. 5.000,-.
Der er således givet tilsagn om støtte på 35.000,- til etablering af Flagallè’en.
Vi går i april måned i gang med at indhente tilbud på flagstænger. flag m.m.; det billigste
tilbud kommer fra ”Fyns Flagstang Industri” .
Flagallè’en sættes i ordre til levering inden Turistbådehavnens indvielse.
Flagallè’en kommer til at koste 83.663,08, hvoraf de bevillige midler dækker med de
35.000,- og Spodsbjerg Borgerforening betaler resten på kr. 48.663,08.

Flagalle’en blev rejst første gang den 4. juni 1994, efter et forudgående gravearbejde med
nedsætning af flagstangsholder i vejsiden og på både fiskerihavnen og Turistbådehavnen.
Dette arbejde med placering og nedgravning til 85 huller, blev udført i et samarbejde med
Rudkøbing kommune, der fik kr. 23.375,00 for gravearbejdet.

billeder fra Flagelle’ens og Turistbådehavnens indvielse 4. juni 1994

Der blev lavet et FLAGALLE` reglement:

1994-programmet:
indeholder 9 bankospil. Torskespisning, Fastelavnsfest for børnene, Skt. Hans fest hvor
formanden for den nye Turistbådehavn Peter Hansen holder båltalen, Havnefest, 3 kondibingo, og en nyhed ”Familie- / Legedag” ved søen og pakhuset, julehyggeaften og
juletræsfest.
Det besluttes ar flytte bankospillene til om tirsdagen, i stedet for om søndagen som vi indtil
nu har gjort.
Den programsatte torskespisning blev dog ikke til noget!

Havnefesten tog sin begyndelse den 20. juni og festen 1.2.3. juli var dette år tilsmilet af det
bedste sommervejr i 126år! – sol, varmt og vindstille. Oprydningen tog 2 dage. Dette år var
”trækplastret”- Stunt Show. Sammen med Carlsberg lavede vi et kæmpe isbjerg til øljagt på
Carlsberg ICE øl. TV2 FYN fulgte hele havnefesten og lavede et langt indslag på TV.
Årets havnefestoverskud blev på kr. 34.504,78 og en omsætning på 179.227,50.

Billeder fraTV2’s udsendelse

En fornøjelig FAMILIEDAG med madkurvfest i august, samlede pæn tilslutning med over
50 børn og lidt færre til aften festen, men var lidt en bekostelig affære på kr. 8.829,10.

Generalforsamlingeni 1994 havde deltagelse af 21 personer, og Tommy Clausen og Margit
Hansen udtrådte af bestyrelsen, i stedet blev Finn Svan og Kaj Olesen nyvalt. Øvrige valg
var genvalg.
Årets foreningsresultat blev et underskud på kr. -32890,12 og foreningens samlede aktiver
var på kr. 135.247,76.
Bestyrelsen så efter konstituering sådan ud: Henning Phil Hansen (formand), Hans Larsen
(næstformand), Tom Andersen (kasserer), Jørgen Olesen (sekretær), Per Nielsen, Kaj Olesen
og Finn Svan.
På generalforsamlingen blev der fremsat ønske om at Familieudflugterne blev genoptaget.

i 1995;
udsendes programmet med denne opfordring til byen og foreningens medlemmer:

Programmet indeholder 11 bankospil, Fastelavnsfest for børnene. Familieudflugt til
København med kanalrundfart og bagefter en tur i Tivoli, Skt. Hans bål båltaler Peter
Hansen, Havnefest, 3 kondi bingo, Familie- og legedag, og juletræsfest.
Aktiviteten var ligesom tilpasset til opbakningen, og måske trængte vi alle til et foreningsår
til at puste lidt ud, det havde jo været nogle meget travle år med mange ting at skulle deltage
og følge med i.
Der holdes et kommuneplanmøde på Badehotellet den 14. februar .
Opstillingen til havnefesten begyndte den 16. juni. Havnefesten d. 30/6- 1-2/7, foregik dog
for fulde sejl, til lands, til vands og i luften med kunstflyvningsopvisning som det helt store
nummer. Dette år havde vi for første gang satset mere på musikken om lørdagen ”Bæsted
Band” spillede for fuld drøn. Vejret dette år var varmt og solrigt.
Havnefest overskudet blev kontant på kr. 14.300,06(hvilket var meget skuffende)der var dog
den sidebemærkning at der dette år blev indkøbt logo tøj som lå på lager, så med
lagerreguleringer var overskudet kr. 31.662,31, efter en omsætning på kr. 198.418,00, der var
rekord omsætning nogensinde!

Familie-/legedagen samlede kun få børn, ikke helt som forventet.
Ungdomsafdelingen i LSF får også dette år et tilskud på kr. 1000,-.
Det første forberedende møde for dannelsen af et LOKALRÅD holdes på Longelse skole.
Der afholdes 10 bestyrelsesmøder dette år.
Vort mangeårige bestyrelsesmedlem og bodformand i Tombolaen Thyge Phil Jensen afgår
ved døden i september.
Generalforsamlingen hvor der er mødt 17 medlemmer, nyvælger Johnny Hansen i stedet for
Kaj Olesen, der havde været med i bestyrelsen det sidste år, men nu ønsker at udtræde.
Alle andre valg var genvalg.
Foreningens overskudet er på minimale kr. 2.577,24, og de samlede aktiver udgør
137.825,00.

i 1996,
udsendes et program med 8 bankospil, fastelavnsfest for børnene, weekendtur til Hamborg,
3 kondi-bingo, Skt. Hans fest hvor turistchef Drude Eriksson er båltaler, Havnefest,
Familie- / legedag og juletræsfest.
Weekendturen til Hamburg blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.
Der blev afholdt 1 ekstra bankospil d. 19/3. Der bliver afholdt 10 bestyrelsesmøder i 1996.
Tirsdagsklubben bevilliges kr. 1.000,- til deres 15 års jubilæum.
Skt. Hans festen startede med at en ca. 20 stykker kom med madkurven.
Båltaler Drude Eriksson meldte i sidste øjeblik afbud da hun var blevet syg, og det var ikke
muligt med kort varsel at finde en afløser.
Familie-/legedagen blev afholdt 10/8, med et pænt fremmøde til masser af leg, slik og
sodavand.
Ved Bestyrelses- og Planmøde 1997 bliver foreningens deltagelse i Lokalrådet drøftet.
Børneklubben i Longelse præstegård bevilliges kr. 1.000,- i tilskud
Generalforsamlingen bød på genvalg over hele linien. På generalforsamlingen vedtages at
generalforsamlingen fremover holdes i marts i stedet for november, samtidig ændres
regnskabsåret til at følge kalenderåret.
Kontingentet ændres til kr. 20,- for alle i husstande også for pensionister, medlemskort
omdeles i Rudkøbing for at spare porto.
Bestyrelsen ser sådan ud efter generalforsamlingen i 1996: Henning Phil Hansen (formand),
Hans Larsen (næstformand), Tom Andersen (kasserer), Jørgen Olesen (sekretær), Johnny
Hansen, Per Nielsen og Finn Svan.

Lokalrådet vil i 1997 starte op med fælles arrangementer for fastelavnsfest og juletræsfest.

Havnefesten i 1996 opnår en omsætning på 182.533,25 og deraf et overskud på 29.491,87.

I oktober fjerner Danmarks Statistik SPODSBJERG, som by, vi er kommet under et
indbyggertal på 200!

i efteråret 1996, var alle forhandlinger og sonderinger på plads, LOKALRÅDET er stiftet. Spodsbjerg Borgerfprening’s
formand Henning Phil Hansen er Lokalrådets formand:

Lokalråd
Lokalrådet for Spodsbjerg, Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev består af lokale foreninger, Longelse Beboerforening,
Longelse Sportsforening, Spodsbjerg Borgerforening, Spodsbjerg Jagtforening, Tirsdagsklubben i Longelse,
Venneforeningen Bøgetræet i Skrøbelev samt Kirkerne i Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev med Menighedsrådet.
Longelse skole var aktivt medlem indtil skolen blev lukket.
Lokalrådets funktion:
Ideen bag lokalrådet er, at det skal fungere som sparrings partner,iværksætter og koordinator for nogle af de opgaver,
der står for at skulle løses i lokalområdet. Det sker gennem samarbejde med lokalområdets beboere, kommunens
politikere og myndighederne.
Vores håb er, at vi på denne måde kan styrke vores lokale landsbysamfund og bevare og videreudvikle de
institutioner, virksomheder og kulturelle tilbud, som området har at byde på.
Lokalrådets opgaver:
Lokalråds-samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i gadebelysning såvel i Nr. Longelse som i Gl. Skrøbelev. Flere gange
har vi været i problemstillinger omkring lokaltrafikken og flere kommunale sager. Kontakten til kommunalbestyrelsen og
dens medlemmer, er obligatorisk også for drøftelse af forskellige sager.
Plan arbejdet i kommunalt regi, følger lokalrådet og ved udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner har vi deltaget
ned høringssvar, stillet forslag og jævnligt stilles spørgsmål m.h.t. de politiske dagsordener.
Foreningernes arrangementer koordineres i kalenderen, så man i videst mulig omfang undgår at lægge aktiviteter og
arrangementer på de samme tidspunkter.
2 gange om året går alle de implicerede parter sammen og holder fest for områdets børn og voksne - dels med
julefesten anden adventsdag og dels med fastelavnsfesten på fastelavnssøndag.
Lokalrådets historie:
Lokalrådet blev oprettet i eftersommeren 1996. Årsagen var den bebuede nedlæggelse af Skrøbelev Plejehjem samt
de politiske diskussioner om skolestrukturen. Tanken lå nær for foreninger og institutioner om at gå sammen og
kæmpe for lokalområdet.
Tiden har vist, at det gør en forskel, politikerne kan ikke se bort fra, at vi er her. Vi er helt naturligt blevet
høringspartnere i forskellige spørgsmål, vedrørende lokalområdet, ligesom vi har været igangsættere for forskellige
tiltag i lokalområdet, blandt også denne hjemmeside.
Udviklingen har så over tiden, givet os den udfordring, at leve op til, fortsætte og skabe former for samarbejde, først
med kommunesammenlægningen; og siden nedlæggelsen af vor lokale skole og daginstitution. For lokalrådet,
foreningerne og lokalområdets aktiviteter, har det været et smerteligt tab, at skolen ikke er mere. Lokalrådet vil søge at
medvirke til nye former for samarbejde, fortsættelse og ikke mindst udvikling.
Spodsbjerg Jagtforening indtrådte i 2014 som aktivt medlem.

i 1997;
Der bliver planlagt 10 bankospil, 3 kondi-bingo, Familie-/Legedag ved pakhuset, Skt. Hans
fest, Havnefest, medhjælperfest, Vælgermøde og julefest der bliver holdt på Hotellet for
sidste gang Der bliver kun afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Fastelavnsfesten for børnene bliver afholdt fælles på Longelse Skole
Skt. Hans festen er med madkurvfest og Tom&Preben spiller. Sognepræst Annalise Bager
holdt båltalen.
Havnefesten 1997 er en slags jubilæums-fest – den 20’ af slagsen. Der bliver fejret efter
alle kunstens regler. I sær blandt bodformændene, hvor der er lavet en konkurrence om,
hvem der udsmykker den flotteste bod, rafleboden kåres af publikum til den flotteste.

Billederne og avis artikler fra Langelands Avis er alle fra Havnefesten i 1997 – den 20’ende.
Desværre blev der ikke særlig mange der kom til medhjælperfesten, der jo også havde
”jubilæum” dette år.

I November holdes der på Badehotellet et velbesøgt vælgermøde, arrangeret i samarbejde
mellem Borgerforeningen, Longelse Sportsforening og Longelse Beboerforening. Udgifterne
deles med 1/3-del til hver.

i 1998,
Generalforsamlingen bliver for første gang, som noget nyt, afholdt i marts. Ved valget
ønsker Jørgen Olesen og Per Nielsen af udtræde af bestyrelsen, i stedet nyvælges Erling Dam
og Mikael Petersen.
Herefter er bestyrelsen : Henning Phil Hansen (formand), Hans Larsen (næstformand), Tom
Andersen(kasserer), Finn Svan(sekretær), Johnny Hansen, Mikael Petersen og Erling Dam.
Mikael Petersen vælges til spilformand.
Der møder 12 personer på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vedtages en kontingent omlægning til 20,- kr pr. person og
pensionister 10,- kr pr. person. Begrundelsen er en bedre relation til
opkrævningsomkostningerne samt at det efterhånden er bankospillene der giver den store
medlemsskare.
Resultatet af 1997-Havnefesten bliver et overskud på kr. 21.747,11 efter en omsætning på kr.
180.964,08. Foreningens resultat for året bliver et underskud på kr. -16.251,78 og
foreningens samlede aktiver udgør nu kr. 123.717,58.

i 1998 er de programsatte aktiviteter bankospil, Skt. Hans fest og Havnefest, resten er enten
flyttet over i fællesregi eller også bliver de ikke arrangeret på grund af for lille opbakning!

Skt. Hans festen afholdes ved Pakhuset i et stort telt, og der blev solgt helstegt pattegris,
”Tom&Preben spillede og båltaler var kommunalbestyrelsesmedlem Johan Norden.

Havnefesten var blev sat op større end nogensinde, dette år med et ekstra telt for
ungdommen, med et diskotek. ”Susanne Lana” i Havnekroen og ”Tørfisk” om søndagen der
underholdt på molen.
Desværre var vi her kommet til et program der nok var det største nogensinde, men
opbakningen fra hjælpere manglede og dem som arbejde ”knoklede” for at støtte om festen.
Publikum nød ”musikken” men ølsalget der jo bærer omkostningerne ved underholdningen
nåede ikke forventningerne.
Frustrationerne indtraf, det betød mismod og en svær periode startede, med overvejelser
om at stoppe med Havnefesterne fremover.
Havnefesten fik en omsætning på 159.746,28 og et underskud på kr. -6764,43!!
Medhjælperfesten dette år bliver aflyst da der alt for få tilmeldinger, i stedet mødes
”tordenskjolds soldater” ved festen hos formanden den 7.november 1998.

i 1999,
er der planlagt 10 bankospil og Skt. Hans fest ved pakhuset med grillet pattegris samt 3
kondi-bingo.
På bestyrelsesmøde 1. marts 1999, drøftes en ændring af Havnefesterne fremover,
spørgsmålet om ”skal Havnefesten i det hele taget fortsætte ?” drøftes, og det vedtages at ud
fra det forløb Havnefesten 1998 fik, mener vi at det ikke er ”bøvlet værd” !!!
Generalforsamlingen i marts fortsætter ”problemerne”, foruden bestyrelsen er der mødt
4 mand. Ved valget ønsker Johnny Hansen at forlade bestyrelsen, og der er ikke på
generalforsamlingen mødt nogen der kan eller vil vælges.
Bestyrelsen vælger derfor at indkalde til en ”Ekstra ordinær generalforsamling” med henblik
på valg til bestyrelsen. Udfra det foreliggende grundlag om nedlæggelse af Havnefesterne,
vælger den siddende bestyrelse minus Johnny Hansen der ikke mødte , at fortsætte frem til år
2000.
Begrundelse er det katastrofale manglende fremmøde ved generalforsamlingerne og i det
hele taget at få nogen til at tage bestyrelsesposten, der ud over og at bankospillene kører i et
”bankohold” for sig selv.
Foreningens årsresultat bliver et underskud på kr. -14.474,06 og foreningens samlede formue
er faldet til kr. 109.243,52.
Ved Søen anlægges et beach-wolley område med sand.
Foreningens andel af fastelavns- og juletræs arrangementerne i Lokalrådet
er beskedne kr. -902,29 og kr. -139,29.
I løbet af foråret holdes af Tom Andersen nogle møder med Albani og Rudkøbing kommune,
der går ud på en ændring af Havnefestens opbygning. Opbygningens ændring går ud på at
leje et stort telt der kan stilles ”overskrævs” over det sorte plankeværk, således det kan stå
inde i det store festtelt i midten, så kan boderne opbygges på den ene side og Havnekro og
bal område på den anden side. Albani’s festafdelings direktør mener projektet kan
gennemføres, men at deres deltagelse ikke vil kunne dække alle omkostninger med lejen af
teltet. Kommunen giver grønt lys, men erkender arbejdsopgaver i forbindelse lysmaster, og
godkendelse fra Vejdirektoratet/Scanlines. Ideen går ud på, at festen skulle være inde i teltet,
og man derved kunne opkræve en entre og kunne styre drikkevaresalget til at være lig med
det arrangøren sælger.
Projektet bliver aldrig til noget, da omkostninger vil beløbe sig til mere end den kapital
Borgerforeningen har til rådighed.
Lokalrådsarbejdet tager sig af festlighederne til fastelavn (-722,88) og juletræ (-526,10),
tallene i parentes er det tilskud Borgerforeningen betalte til de to arrangementer.
Borgerforeningen tog sig af regnskabsarbejdet i Lokalrådet, og de øvrige foreningen betalte
deres andel ind til Borgerforeningens kasse.

Ved Skt. Hans festen lejes et 4 kantet partytelt, der grilles pattegris og sælges drikkevarer.
Der bliver afholdt midsommerbal med ”Matchpoint” der spiller til dansen. Årets båltaler er
Edith Kromann.
Omsætningen incl. tilskud fra Albani bliver på 15.498,75 og udgifterne udgør 15.272,40 så
det løber rundt.

Året 1999, giver et underskud på 14.641,38 og foreningens formue falder til 94.602,14.

i 2000,
dette år fortsatte med 10 bankospil, Skt. Hans fest med telt, grillet pattegris og
midsommerbal. Samt Beach-Party dagen efter Skt. Hans . Plus et godt lokalrådssamarbejde.
Lokalråds samarbejdet hvor fastelavnsfesten holdes på skolen giver en underskudsandel til
Borgerforeningen på kr. -960,02.
Ved generalforsamlingen den 7. april 2000, mindes afdøde John Skjoldborg , og bestyrelsen,
anmoder forsamlingen om, at fravige punkterne §3 og §4, så de byttes om i dagsordenen,
således at bestyrelsen kan fremsætte sit vedtægtsændring:
Valg til bestyrelsen:
bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring;
§ 7 ÆNDRES til følgende ordlyd:

§ 7 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, af hvilke 2 afgår lige år og 3 ulige år,
samt af 3 suppleanter, af hvilke 1 afgår hvert år.
vedtægtsændringer begrundes med foreningens efterhånden beskedne arrangementsniveau,
samt kendsgerningen at vore medlemmer viser en yderst manglende vilje til at tage den
arbejdsbyrde i et bestyrelsesarbejde. Anmodningen imødekommes.
Valg til bestyrelsen;
Mikael Petersen og Finn Svan foreslås genvalgt, og suppleantposten foreslås Erling Dam
valgt som ”arbejdende” suppleant.
Til ny foreningsvalgt revisor foreslås Claus Hartmann valgt.
Ved Skt. Hans festen har vi fået kræfter og mod på at lave noget nyt.
Skt. Hans festen bliver arrangeret i et stort lejet telt, med grillet pattegris, pølsevogn og
drikkevarer samt midsommerbal med bandet ”Matchpoint”.
For at udnytte de faste omkostninger lavet også et Midsommer ”Beach-Party” med diskotek
for ungdommen dagen efter skt.hans.
Begge arrangementer giver et samlet underskud på kr. -4.669,51! Men vi syntes ideen var
god og tanken rigtig, der måske også kunne videre udvikles fremover (og her tænkte vi på en
ny udgave af en havnefest).

Dette år giver bankospillene overskud.
Foreningens driftsresultat for 2000-året bliver et samlet underskud på kr. -12.196,67 og
foreningens samlede aktiver udgør nu kr. 82.405,47.

i 2001,
året planlægges med 11 bankospil, deltagelse i møde med kommunalpolitikerne,
3 kondi bingo, et stort midsommer arrangement med Skt. Hans fest og Beach-Party,
deltagelse i Vælgermøde i Lokalrådsregi og desuden fastelavnsfest og julefesten i
Lokalrådsregi.
I 2001 deltager vi i 6 lokalrådsmøder.
Fastelavnsfesten i Lokalrådsregi giver en underskuds andel på kr. -454,75.
Der bliver ikke i 2001 afholdt nogen generalforsamling, den siddende bestyrelse
vælger at fortsætte sit arbejde. Både i Borgerforeningsregi og i Lokalrådsregi.
Bestyrelsen består fortsat af: Henning Hansen (formand), Hans Larsen (næstformand), Tom
Andersen (kasserer), Finn Svan (sekretær) og Mikael Petersen.

Ved midsommer tror vi fortsat på tanken om at lave noget kombineret med Skt. Hans fest og
Beach-Party ideen, derfor arrangerer vi endnu engang:

Arrangementet kører fint, med Beach-Party om fredagen, med dørmænd diskotek og hele
halløjet sat op med lysshow o.s.v. problemet var blot at der kun kom 56!
Til Skt. Hans festen med grillet pattegris er tilslutningen dog bedre. Omsætningen bliver på
kr. 23.893,00, men udgifterne til den samlede fest beløber sig til kr. 35.125,97 og et
underskud på kr. 11.232,97! – så dermed dør den idè, om en nyskabt tradition.

I forbindelse med Kommunalplan 2001, udøves et stort arbejde med møder, ideer, forslag og
der indsendes et helt ide-oplæg til Rudkøbing, der udløser en kæmpe debat i aviserne i
efteråret 2000 og 2001 i forbindelse med kommunalplan vedtagelsen.
Borgerforeningen deltager sammen med Lokalrådet.
Det udarbejdede ide oplæg, der blev indsendt, ses her nedenstående:

2001 - korrespondance hvori vi endnu
engang gør opmærksom på oplægget.

Forslaget der indsendes af Lokalrådet i
2000/2001

side 1

side 3

side 2

side 4
side 5

side 6

side 7

Året 2001, giver foreningen et driftsunderskud på hele kr. 55.292,87 efter at foreningens
lagerbeholdning af fest-/havnefest artikler er afskrevet i regnskabet (alene afskrivningen
udgør kr. 25.191,30) dette gøres i erkendelse af, at det nok ikke foreløbig vil være
realistisk at få arrangeret hverken havnefest eller en nyskabelse ved Søen.
Foreningens aktiver udgør herefter kr. 27.112,60.

i 2002,
planlægges 12 bankospil, Skt. Hans bål ved Søen og fastelavnfest og juletræ i Lokalrådsregi.
I foråret for vi præciseret at ”det grønne areal” og tilhørende område er fortsat skal anvendes
til rekreative formål.
Skt. Hans bålet afvikles med kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Skov Hansen.
Dette forår begynder der en snak i byen om ”hvordan kommer vi videre” ?? Snakken og
ideologien bevirker med nogle ”turisters” mellemkomst, at vi tager kontakt til nogle unge
Landskabsarkitekter i firmaet LAND+, for at forhøre om deres syn på Spodsbjerg. (De havde
forinden haft stort held til at få skubbet gang i Ringe by).

Der bliver holdt nogle møder, og vi ansøger SFDS-Fond om et tilskud til arbejdet.

side 1 og 2

Bankospillene giver dette år et samlet underskud på kr. -4.884,68.
Dette år genstartes i Lokalrådsregi ”Disco-dillen”, et sodavandsdiskotek for de helt unge.
Noget der før i tiden var kendt som ”Hønen”, men uden vor deltagelse.
Forenings drifts underskud bliver dette år på kr. -9.746,34. Foreningens formue udgør
herefter kr. 17.366,26.

i 2003,
planlægges der 6 bankospil i vinteren/foråret disse giver kr. -3.138,58, så vi måtte også her
konstatere at også disse måtte vi slutte med. sidste bankospil holdes i vort regi den 25.3.
2003 på Spodsbjerg Badehotel.
Fastelavnsfesten holdes i Lokalrådsregi og vor andel udgør kr. -632,05.
i 2003, må vi aflyse Skt. Hans bålet, på grund af ekstremt dårligt vej.
Der deltages i 4 lokalrådsmøder, hvoraf det ene er et møde med kommunalpolitikerne.
I sommeren 2003, udlejer vi en stadeplads ved pakhuset til ”Cirkus Pinnochio”, det betaler
de kr. 3.100,- for, selv det kniber med at få pengene ud af dem.
Juletræsfesten afholdes også i Lokalrådsregi, vor andel af festen bliver et underskud
på kr, -71,00.
”Spodsbjerg Lægger Ud”, vi får i juni 2003 bevilliget kr. 20.000,- til udarbejdelse af forprojekt til fonds-ansøgninger hos Landskabsarkitekterne Land+ ved arkitekt Hanne Bat
Finke.

Bilagene fra den første Fonds bevilling 2002-2004

Der udarbejdes så et forprojekt, til brug for at skaffe penge til visioner og ideer, der senere
kan udmunde sig i konkrete projekter:

Forprojektet ”Spodsbjerg Lægger Ud”, kan fortsat set på www.langeland-midt.dk

Efter udarbejdelsen går arbejdsgruppen straks videre med Fonds-ansøgninger.
i 2004,
bevilling fra Spodsbjerg Færgebro
på kr. 50.000,- kommer den 14/4’04.

ansøgning af 4/3-04

Landskabsarkitekt Hanne Bat Finke, Land+, går herefter i gang med et egentligt projekt på
flere områder.
Projektet udsendes til mulige investorer og der holdes ”for-møder”.
Projektet præsenteres på et Borgermøde på Hotellet den 22. september 2004:

billeder inden Borgermødets begyndelse.

Billeder fra Projektet:

Borgermødet hvor Kommunalbestyrelsen, sommerhusinvestorer,
pressen og Tv, deltog samt et stort antal beboere, udviklede sig ikke
som vi kunne have ønsket os.
Sommerhus investorer havde lavet en aftale med Rudkøbing
kommune, da arealet var blevet frigivet til sommerhusgrunde, og det
helt unikke område der var udlagt til feriecenter område i planlovene,
gik i vasken, og det selvom vi faktisk kunne fortælle, at vi havde
tilsagn fra en af landets største investorer på centerområdet, til at se
velvilligt på vort Wellnes-projekt ide. Borgerne interesserede sig mere
for detaljer som farver, toiletter og småting. Politikerne sagde pænt
tak for præsentation og udarbejdelsen, men det var bedst i vore
hænder - som borgmester Johan Norden så pænt sagde!

og det var så det, vi betalte de kr. 50.000,for udarbejdelsen af projektet og afholdte møder.
Vi var så færdige med den sag, den lever stadig på www.langeland-midt.dk, hvis nogle
skulle få lyst.....
---Men i 2004, havde vi også fået ideen om et ”elektronisk vindue” vindue til omverdenen.
Efter en snak Per Ulrik Nielsen (tidligere bestyrelsesmedlem) og Tom Andersen, samledes
en arbejdsgruppe bestående af Per Ulrik Nielsen, Henning Phil Hansen, Tom Andersen, Jens
Petersen og Annalise Bager. Formålet var at få stablet en hjemmeside på benene – et stort
arbejde med data, tekst, billeder og ikke mindst opsætning fulgte nu. Per Ulrik Nielsen tog
sig af alt det ”tekniske” i sir firma ”ad4you”/”Interlogic” og vi andre satte os og indsamlede
data’ene.
Torsdag den 22. januar, 2004, kl. 15.oo afholdes et presse-/informationsmøde i Beboerhuset
i Longelse – og www.langeland-midt.dk er i luften, det elektroniske vindue til om verdenen
er skabt, hjemmesiden bliver placeret under Lokalrådet, økonomien placeres i en
underafdeling under Longelse Sportsforening.
Velkommen til Langeland-midt.dk. På denne portal vil vi gerne give vore gæster et blik ind af vort vindue.
Det er også for vort lokalsamfund, en mulighed for at se ud af vinduet og at blive set.
Ikke mindst er det for lokalsamfundene på midt langeland en vigtig opgave, at blive set og hørt, selvom vi befinder os på en lille ø,
i en lille kommune, er det alligevel en vigtig ting, at vi kan skabe information og ikke mindst kommunikation, vort vindue til verden
omkring os.
Bag dette vindue står Lokalrådet, der består af lokale foreninger og menighedsråd.
Her kan alle følge med, og få informationer, selvom man ikke lige til daglig, er til stede i de lokale samfund, Spodsbjerg, Longelse,
Fuglsbølle og Skrøbelev, der er landsbyerne på midtlangeland, og beliggende umiddelbart udenfor Langelands hovedstad
Rudkøbing. Hele midtlangeland har den fordel, at hele området, og ikke mindst Spodsbjerg, ligger tæt på hovedlandevejen A9,
med få minutters kørsel til Svendborg-motorvejen.
For de mange gæster og turister, der besøger eller bare kører henover midt-langeland kan man på forhånd orientere sig om hvad
der er og rører sig midt på øen.
Erhvervslivet kan her udstille sig for omverdenen, og omverdenen kan gå ind og se på erhvervslivet.
På www.langeland-midt.dk er alle velkomne, såvel i Lokalavisen, Lokaldebatten, Opslagstavlen og aktivitetskalenderen, og vi
håber alle vil være med til, at gøre dette sted til et attraktivt område.
Deltag aktivt, eller blot se efter lokalområdets erhvervsmæssige muligheder og ikke mindst smukke natur, unikke beliggenhed tæt
på skov, strand og plads til albuerum.

Det var nogle store tunge opgaver vi havde på ”programmet”, de øvrige arrangementer i
2004 forgik i Lokalrådsregi, fastelavnsfesten med 211 børn/voksne og juletræsfesten med
139 børn/voksne. Der var deltagelse i 2 lokalrådsmøder.
Spodsbjerg Borgerforening kommer dette år ud med et driftsunderskud på kr. -20.527,56 og
foreningens aktiver udgør nu kr. 8.943,59.
i 2005,
vi er parate til at ”lukke ned”, fastelavnsfesten afholdes i Lokalrådsregi med et overskud på
kr. +792,25 . Der deltages i 2 lokalrådsmøder.
Midsommerfesten til Skt. Hans holdes ved Turistbådehavnen og bål på stranden, båltaler er
Borgmester Johan Norden.
Arrangementet bliver arrangeret i samarbejde med de lokale erhvervsdrivende, og IbI og
Badehotellet sælger pølser og drikkevarer.

billeder fra Skt. Hans bålet 2005

billeder fra Skt. Hans bålet 2005

Den 26. oktober 2005, bliver der afholdt en generalforsamling på Spodsbjerg Badehotel.
Det er i øvrigt den første generalforsamling siden 10.april 2001. Der havde ikke været
kræfter til noget før og med et fremmøde på 10 i 1999, 8 i 2000 og 8 i 2001 havde vi ikke
den store samvittighed over de manglende generalforsamlinger.
Den siddende bestyrelse der består af Henning Phil Hansen (formand), Hans Larsen
(næstformand) Tom Andersen (kasserer), Finn Svann (sekretær) og Mikael Petersen;
har på forhånd meddelt at de alle forlader bestyrelsesarbejdet.

Der var 45 fremmødte på generalforsamlingen. 39 stemte til valget hvor Johnny Hansen
blev valt med 29 stemmer; Søren Ryborg med 28 stemmer; Karen Nielsen med 26 stemmer;
Birthe Henningsen med 23 stemmer; Inge Hansen med 18 stemmer.
Suppleanterne Knud Erik Møller, Sune Petersen og Elinor Petersen.
Revisorerne Thomas Reinhardt og Janus Petersen.
Dirigent på generalforsamlingen var Palle Hansen.
Foreningens driftsregnskab
i perioden 1/1 – 25/10 2005 udviste et underskud på kr. -1.503,27
og foreningens samlede aktiver var på kr. +10.445,86.
fra 26. oktober 2005,
holdt den nye bestyrelse sit konstituerende bestyrelsesmøde, den 30. 0ktober 2005.
På dette møde drøftedes foreningens fremtid, og bestyrelsen konstituerede sig med
Johnny Hansen (formand), Inge Hansen (kasserer), Karen Nielsen (øvrige faste poster),
Søren Ryborg (flagmand), derudover Birthe Henningsen( menigt medlem).
På mødet vedtog man straks at gå i gang med at hverve medlemmer til foreningen, og
kontingentet blev fastsat til kr. 100,- pr. husstand, og pensionister kr. 50,- pr. husstand.
Efter mødet besigtigede bestyrelsen pakhuset og det grønne areal. Man vedtog at der hurtigt
muligt skulle iværksættes reparation på pakhusets tag, udskiftes brædder og huset males.
Den 16. november, forlader Inge Hansen (kassereren) bestyrelsen og starter drøftelser om
nedlæggelse af Borgerforeningen ved en Eksraordinær Generalforsamling, den 11. december
2005. Disse drøftelser fortsatte ved bestyrelsesmøde forinden foranlediget, at snak og mishag
til den tidligere bestyrelses virke, i sær til den tidligere kasserer Tom Andersens arbejde.
Den 11. december 2005, bliver der afholdt en Eksraordinær Generalforsamling, forslaget om
at den hidtidige Spodsbjerg Borgerforening skulle nedlægges, og en ny forening dannes,
bliver nedstemt.!!
Antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver på generalforsamlingen vedtaget til at skulle
udvides til 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges med følgende: Johnny Hansen, Arne Rødsgård, Torben Skov Jensen,
Sune Petersen, Søren Ryborg, Ellinor Petersen og Margit Hansen. Til suppleanter vælges
Knud Erik Møller, Lisa Andersen og Flemming Sørensen.

i 2006,
afholdes der bestyrelsesmøde, hvor kontingentet fastlægges til 100,- kr pr. husstand,
pensionister 50,- kr pr. husstand.
Borgerforeningen fortsætter sit samarbejde i Lokalrådet og drøftelser om familiedag og eller
fest ved søen eller havnen.
I marts 2006, gør Borgerforeningen indsigelse til Lokalplan nr. 69, ang. udkørsel til
sommerhusområde.
Borgerforeningen aflægger i marts besøg på Galleri White, hvor 14 personer deltager.
Ligesom planlægning af Skt. Hans fest og Sommerfest starter i maj måned.
Skt. Hans festen holdes ved pakhuset og båltaler er Joan Ørting, samt ”Hjerter 2”
underholder.

billeder fra Skt.Hans festen 2006 (fotos: Henning Phil Hansen)

Sommerfest ved Søen, den 8. juli 2006

:

billeder fra Sommerfesten 8. juli 2006 (fotos: Henning Phil Hansen)

Den 4. oktober afholdes et borgermøde på Badehotellet, der er 35 personer der deltager.
Visionsplan fremlægges og der er fuld opbakning til at gå videre, desuden flere gode
forslag bl.a. om bænke og blomsteropsatser om sommeren.
I oktober afholdes der en børneeftermiddag i Gårdhaven på Hotellet. Børnene arbejder med
fremstilling af Halloween-græskar hoveder. Der blev fremstillet 30 græskar hoveder som
blev fordelt rundt om i byen. Der blev serveret varm kakao.

I december arrangerede man en Tivolitur til København
Ligesom der var juletræsfest på skolen i Lokalrådsregi.
i 2007,
året starter med fastelavnsfest på skolen i Lokalrådsregi.
Der afholdes et bestyrelsesmøde med de første tanker om ”en sommerdag på havnen”
drøftes.
Den 11. marts afholdes Generalforsamling, med 35 fremmødte. På valg til bestyrelsen er
Margit Hansen og Torben Skov Jensen, der begge genvælges. Suppleant Knud Erik Møller
genvælges. Ligesom foreningsrevisorerne Janus Petersen og Thomas Reinhardt genvælges.
Foreningens aktiver udgør pr. 31.12. 2006 kr. 31.486,02.
Efterfølgende blev der efter Generalforsamlingen serveret Biksemad hvor 31 personer
deltog, ligesom der var hyggeligt samvær.
I Maj blev der arrangeret en tur til Århus havn. 48 personer var med på denne tur, og Knud
Erik Møller gav en rundvisning og efterfølgende frokost i kantinen på Århus havn.
Skt.Hans festen ved pakhuset, hvor ”Hjerter 2” spillede i teltet. Årets båltaler var
sognepræst Annalise Bager. Jesper Skovhus sang ”midsommervisen”.

billeder fra Skt. Hans festen 2007 (fotos: Henning Phil Hansen)

Den 8. juli arrangeredes en ”mini Havnefest”, med pålideligshedssejllads og sommerdag på
havnen.

I Oktober holdes der på ny Halloween eftermiddag med fremstilling af græskarhoveder i
Gårdhaven på Hotellet, der deltager 14 børn og et start antal voksne. Der bliver serveret
sodavand og pølser. Senere placerede børnene græskarhoveder rundt om i byen.
I November tager 5 mand fra bestyrelsen til Kibæk teltfabrik for at indhente tilbud på
festtelt.
i 2008,
året starter med fastelavnsfest på skolen i Lokalrådsregi.
Ved Generalforsamlingen den 2. marts ønsker Arne Rødsgård ikke genvalg. Elinor Petersen
modtager genvalg. Ole Schôdt blev nyvalgt til bestyrelsen. Der var genvalg til Lisa
Andersen på suppleantposten.
Der blev drøftet en ajourføring og revidering af foreningens vedtægter.
Ligesom en tur til Cirkusrevyen den 16/8 blev fremlagt. Bestyrelsen forelagde muligheden
for at købe festtelt, men mente det var er for stor investering i forhold til den samlede
forenings kapital.
Der deltog 37 personer i generalforsamlingen og 25 personer deltog i den efterfølgende
spisning, hvor der blev serveret biksemad.

Den 11. marts afholtes der konstituerende bestyrelsesmøde; Johnny Hansen (formand), Sune
Petersen (næstformand) og Margit Hansen (kasserer). Søren Ryborg fortsætter som
flagmand. Menige bestyrelsesmedlemmer Ole Schôdt, Elinor Petersen og Torben Skov
Jensen.
Den 23. juni bliver Skt. Hans festen aflyst p.g.a. dårligt vejr.
Den 5. og 6. juli 2008, bliver Havnefesten genoplivet, efter 10 års pause, lægger
Borgerforeningen påny ud med et fuldt havnefestprogram:

billeder fra Havnefesten 2008 (fotos: Henning Phil Hansen)

avis artikel fra FynsAmtsAvis

I August var der arrangeret en bustur til Cirkusrevyen hvor i 48 personer deltog.

Juletræsfesten bliver adholdt i Lokalrådsregi.
i 2009,
året starter med fastelavnsfest på skolen i Lokalrådsregi. Samt en Bowling tur bliver
arrangeret med 20 deltagere hvoraf en var tilskuer.
Generalforsamlingen den 22. marts 2009, havde 32 fremmødte Der er genvalg til Johnny
Hansen og Sune Petersen. Elinor Petersen der er udtrådt d. 19/2 og midlertidig afløst af Lisa
Andersen, erstattes ved nyvalg af Kurt Andersen. Knud Erik Møller genvælges til suppleant.
Ligesom foreningsrevisorerne genvælges.
Vedtægterne ændres, således at suppleanter vælges for et år af gangen.
Ovenpå generalforsamlingen blev der traditionen tro serveret biksemad.
Konstituerende bestyrelsesmøde bliver afholdt 3. april og Johnny Hansen (formand), Sune
Petersen (næstformand), Margit Hansen (kasserer) og Søren Ryborg (flagmand) fortsætter på
deres poster.
Der drøftes endvidere planer og muligheder for Pakhuset og det grønne areal ved søen.
Skt. Hans aftenen bliver afholdt i fint vejr og med mange mennesker til bålet.
Båltaler ?
Ved Havnefesten den 4. og 5. juli 2009 indvies nyindkøbte borde og stole.
(program mangler)

billeder fra Havnefesten 2009 (fotos: Henning Phil Hansen)

I August blev der på ny arrangeret en tur til Bakken, hvor 47 personer deltog. De fik serveret
frikadeller og kold kartoffelsalat samt em øl/vand på vej ind til København.
I Oktober havde man igen Halloween eftermiddag med fremstilling af græskar hoveder. Der
deltog 18 børn og de fik serveret pølser og sodavand.
Desuden holdt bestyrelse møde om diverse arrangementer og planlægning. Desuden bleb
Kommunens Lokalplan forslag drøftet.
i 2010,
sædvanligvis holdes fastelavnsfesten i Lokalrådets regi.
Generalforsamlingen den 21, marts holdes med 28 fremmødte. Ved valget genvælges Margit
Hansen og Torben Skov Jensen. Suppleant valget valgtes Flemming Sørensen, Arnt
Andersen og Eva Persson. Fra revisorerne forelå der et forslag om at sikre flagalleen i
særskilt fond. Dette blev dog hensat til senere drøftelse. Efter generalforsamlingen bød
Borgerforeningen på dansk bøf og her var der 25 der tog mod dette tilbud.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: Johnny Hansen (formand), Sune Petersen
(næstformand), Margit Hansen (kasserer) og Kurt Andersen (flagmand). Øvrige menige
medlemmer af bestyrelsen er Lars Nielsen, Torben Skov Jensen, Ole Schödt.
Ved Skt. Hans festen var sognepræst Annalise Bager båltaler.

billeder Skt. Hans festen 2010 (fotos: Tom Andersen)

Havnefesten 2.-4. juli 2010 blev dette udvidet med et Havnefest Bingo fredag aften.

billeder fra Havnefesten 2010 (fotos: Henning Phil Hansen)

Endnu en tur på Bakken blev det til den 16. 8., og vejret drillede, maden blev spist i regnvejr,
og hjemkomsten var hen på morgenstunden da man først kom hjem kl. 04!!
Halloween eftermiddagen i Gårdhaven på Hotellet var plaget af dårligt vejr, kun 13 børn,
mødte op og lavede græskar hoved, der blev fordelt i byen.
Et arrangement på Badehotellet hvor Knud Erik Møller fortalte om sine rejser og Esben Just
spillede på klaver , samlede 30 personer der havde en hyggelig aften.
Julefesten blev arrangeret i Lokalrådsregi, og for første gang blev julefesten holdt i
Beboerhuset p.g.a. skolens lukning.

i 2011,
holdes fastelavnsfesten i Lokalrådets regi, denne gang i Beboerhuset p.g.a. skolens lukning.

I Februar holdes et bestyrelsesmøde med planlægning af de kommende arrangementer.
Den årlige Generalforsamling, den 20.3. 2011, blev afholdt på Badehotellet her var 50
personer mødt op.
Ved valget trådte Kurt Andersen ud af bestyrelsen, Søren Ryborg valgtes i stedet og der var
genvalg til Ole Schödt og Lars Niesen. Suppleant valget tilfaldt Flemming Sørensen, Eva
Persson og Arnt Andersen. Revisorerne Thomas Reinhardt og Janus Petersen genvalgtes.
På generalforsamlingen blev mange nye impulser fremsat af forsamlingen, og det gav nyt
blod til bestyrelsen,
Til den efterfølgende spisning deltog 44 personer til biksemad på foreningens regning.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: Johnny Hansen (formand), Sune Petersen
(næstformand), Margit Hansen (kasserer) og Søren Ryborg (flagmand). Øvrige menige
medlemmer af bestyrelsen er Lars Nielsen, Torben Skov Jensen, Ole Schödt.
Skt. Hans festen med Lisa Phil som båltaler
Havnefesten den 1. – 3. juli 2011, startede med bankospil om fredagen hvor hele 97 deltog.
Lørdag var udsat for regnvejr hele dagen og det fik betydning for omsætning og udfoldelse.
Søndag var det til gengæld rigtig godt havnefestvejr, ved pålidelighedssejlladesen deltog 22
både. Noget nyt i sejlladsen dette år var en konkurrence om hvilken båd der var bedst
pyntet, vinderen blev Michael Petersen.

Et særligt indslag i Havnefest programmet var en lokaldyst mellem
de selvstændige i Spodsbjerg.

Turen til Cirkusrevyen i August havde dette år deltagelse af 26 personer.
På et bestyrelsesmøde i November, vedtages det at forsøge med ”Jul i Spodsbjerg”,
et juletræ ved Brugsen og et julespil den 11. 12.
Juletræet blev rejst den 26. november, Brugsen sponserede glögg og æbleskiver samt
appelsiner og slik til børnene, og det var en kæmpe succes med 50 fremmødte.
Julefesten i Beboerhuset blev som sædvanlig holdt i Lokalrådsregi.

Borgerforenings julespillet på Hotellet den 11. december samlede 59 personer til bankospil
om 40 ænder, 1 kurv og sidegevinster.

i 2012,
holdes fastelavnsfesten i Lokalrådets regi.

Generalforsamlingen den 18. 3. 2012 havde deltagelse af 45 personer. Valget var genvalg af
Johnny Hansen og Sune Petersen. Til supleanter Karen Nielsen, Eva Persson og Ole
Christensen. Genvalg til revisorerne.
Af nye forslag, kom der pinsefest, bowling tur og aften med Esben Just.
Ved den efterfølgende spisning deltog 32 personer, der med en egen betaling på kr. 50,- fik
serveret middagen på Hotellet.
I Juni ansøges diverse Fonde, om tilskud til istandsættelse af Pakhuset, og arealet ved Søen.
Foreningen har fået tilsagn om støtte fra LAG-midlerne og har derfor brug for yderligere
støtte til finansieringen.
ANSØGNING
Spodsbjerg Borgerforening ansøger hermed _________________________________________________,
om tilskud til istandsættelse, af det gamle bane-pakhus, adressen Spodsbjergvej 351.
Pakhuset er optaget i Langeland Atlas (Spodsbjergvej 351, bygning 999), og opført i ca. 1912, af Langelandsbanen,
som godspakhus til Spodsbjerg Station og færge.
Foreningen overtog det gamle tidstypiske pakhus midt i 1970’erne. Pakhuset var på det tidspunkt stærkt forfalden. I
årene op til 1980’erne satte Spodsbjerg Borgerforening ved egne midler huset i stand.
Pakhuset tjener praktiske oplagringsfaciliteter for foreningens aktiviteter, ligesom Spodsbjergs Flagallé
opmaganiseres her.Med sin ret synlige beliggenhed ved Spodsbjerg færgehavn og indfartsvejen ind til Spodsbjerg, er
huset typisk for jernbanetiden med stations- og færgemiljøet op til 1960,erne.Huset henstår den dag i dag med
porte og rampe, udskårne spærender, vindskeder og klinke beklædte brædder.
Desværre har Spodsbjerg Borgerforening de sidste 20-25 år ikke økonomisk formået, at holde huset ved lige, hvorfor
det nu er yderst påkrævet, at en gennemgribende vedligeholdelse ag huset finder sted.
Der er søgt og bevilliget L.A.G.-midler, udfra et projekt-budget på i alt. kr. 219.958,25. De bevilligede L.A.G.-midler
beløber sig til kr. 105.000,-.
Derfor søger Spodsbjerg Borgerforening nu ____________________________________________________,
om fondsmidler på det beløb, helt eller delvis, der svarer til rest finansieringen, på kr. 115.000,-.
Arealet hvor huset er beliggende er udlagt til almen nyttigt ”grønt” areal, med legeplads mulighed og voksen frilufts
aktiviteter.
Derfor er det projekt, der er udarbejdet og godkendt til L.A.G.-midler, delt op:
hovedprojektet, istandsættelse af hus
opbygning af natur-legeplads for børn
diverse voksen friluftsaktiviteter
alle 3 punkter er indeholdt i projektet på ca. kr. 220.000,-.
Naturlegepladsen og voksen friluftsaktiviteterne vil tjene de mange gæster byen har ved færgehavn, turistbådehavn,
sommergæster (sommerhus-camping-cykelturister og sejlere).
Spodsbjerg Borgerforening vil med denne ansøgning se frem til Deres eventuelle hel / delvise bidrag, af den
manglende finansiering på kr. 115.000,-, til glæde for såvel borgere som gæster.
Med venlig hilsen
på foreningens vegne
Johnny Hansen, formand

Margit Hansen, kasserer

Skt. Hans festen havde turist- og erhvervschef AnneMette Wandsøe til båltaler. Til madkuvs
arrangementet kom der kun få, men til bålet var der pæn tilslutning.

Havnefesten 6.-7.-8. juli 2012

festen blev tilsmilet af
godt vejr.

Den 18.9. holdes bestyrelsesmøde og der planlægges en tur til Tyskland til julemarked.
et julespil på Hotellet den 8.12. samt juletræet ved Brugsen 1.12.
Juletræet tændtes ved Brugsen første søndag i advent, Brugsen sponserede glögg og
æbleskiver og godter til børnene.
Julefesten i Beboerhuset sammen med Lokalrådet samlede fulde huse.

Julebankospillet på Hotellet, havde deltagelse af 50 personer der spillede om gavekort på
100kr til Brugsen desuden And/rødvin. 1 kurv på lotteri og sidegevinster.

i 2013,
fastelavnsfesten i Lokalrådets regi

Ved Generalforsamlingen møder der 31 personer op. Margit Hansen og Torben Skov Jensen
ønsker ikke genvalg og Søren Ryborg ønsker at træde ud. Nyvalgt til bestyrelsen bliver Anna
Elnegård, Lars Kruse og Michael Petersen. Til suppleanter valgtes Bjarne Petersen, Majbrit
Madsen og Arne Rødsgård. Revisorerne blev endnu engang genvalgt.
Der blev fremsat ønske om at foreningen skulle give nogen til forskønnelse f.eks. ved
indkørslen til byen. Ligesom sti-systemerne på ny blev ”luftet”.
Der deltog 26 personer i spisningen med en egenbetaling på 50,-kr fik de serveret kotelet i
fad.
Den 27. marts blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde: Johnny Hansen (formand),
Sune Petersen (næstformand), Anna Elnegård (kasserer og sekretær) og Lars Nielsen
(flagmand). Øvrige menige medlemmer af bestyrelsen er Lars Kruse, Majbrit Madsen,
Michael Petersen.
Skt. Hans festen havde Borgmester Bjarne Nielsen som båltaler

Havnefest 2013

Bestyrelsesmøde den 25. oktober, hvor Johnny Hansen er udtrådt af betyrelsen.
Sune Petersen overtager som næstformand indtil videre og Majbrit Madsen indtræder fra
suppleantrækken ved næste møde,
Bestyrelsesmøde den 7. november; overdragelser fra tidligere formand har fundet sted. Sune
Petersen vælges til ny formand og Lars Kruse vælges som ny næstformand.
Der startes på undersøgelser om priser på opsætning af ”juleudsmykning” og juletræet ved
Brugsen opsættes den 30. november.
Vælgermøde forud for kommunalvalget bliver afholdt i Beboerhuset, i Lokalrådets regi, et
pænt fremmøde og en masse ord....

Julefesten bliver holdt i Beboerhuset sammen med Lokalrådet.

Den 30. november var der så opsætning af juletræ foran Brugsen, samt julestue i teltet hvor
man kunne fremstille juledekorationer. Arrangementet blev holdt sammen med Brugsen.

Spodsbjerg Borgerforening og Spodsbjerg Jagtforening inviterede til julehygge-bankospil
søndag den 15. december. Der blev spillet om: 25 juleænder og 25 kødpakker samt 1
"købmandskurv" værdi 400,-kr plus alt det løse,

i 2014,
Fastelavnsfesten afholdes i samarbejdet med Lokalrådet, i Beboerhuset, og det for fulde
huse.

På et bestyrelsesmøde den 30. 1. 2014 besluttes det at købe yderligere 4 sektioner til
festteltet, der bevilliges kr. 40.000,- til indkøbet. Det skulle nu fremover være muligt af
holde Havnefesterne i eget telt.
Påskearrangementet ved Brugsen den 13. 4. samler stor tilslutning af både børn og forældre,
der skal finde ”Haren”.

Generalforsamlingen 16. april 2014 var Eva Persson og Lars Nielsen på valg. De blev begge
genvalgt. Suppleanterne Bjarne Petersen og Arne Rødsgård blev ligeledes genvalgt.Der var
også genvalg til Janus Petersen og Thomas Reinhardt som revisorer.
Der blev orienteret om at der fortsat arbejdes videre med julebelysning og at der søges flere
steder om tilskud. Forslag om ”byporte”, opgravning af Søen og dannelse af
”velkomstkomite” og velkomst folder til tilflyttere o.a. alle disse forslag arbejder bestyrelsen
videre med.
Der blev afholdt konstituering efter generalforsamlingen: Sune Petersen (formand), Lars
Kruse (næstformand), Anna Elnegård (kasserer og sekretær).
Ved Skt. Hans festen holder tidl. udenrigsminister Niels Helveg Petersen båltalen.

Havnefesten 2014
lægger for første gang i mange år ud allerede om torsdagen! Festen starter med bankospil og
så går det ellers derud af til vands, til lands og for fuld musik.

Forinden Havnefesten havde man anskaffet 100 nye stole.

Således kommer vi frem til 100 års jubilæ’et.
100 år i medgang og modgang, mange menneskers slid og flid
med interesse for
Spodsbjerg og Spodsbjerg området.
Mange har gennem årene tilsidesat både arbejde, fritid og nattesøvn for at kunne gennemføre
de utallige arrangementer, projekter og møder der igennem de 100 år har ”tegnet”
Spodsbjerg Borgerforening. Samtidig skal vi ikke glemme den opbakning der er ydet på det
familie nære område uden denne opbakning har ingen af bestyrelsesmedlemmerne og dens
hjælpere ikke kunnet udføre dette store arbejde.
En særlig stor tak skal også huskes til sponsorer, politikere, samarbejdspartnere og medierne
uden deres medvirken var det heller ikke blevet til 100 år med Spodsbjerg Borgerforening.

Historien bygger på optegnelser, kassebøger og bilag, protokoller og fotos (fotografer bl.a. Henning Phil
Hansen, Tom Andersen og Linda/Sune Petersen)avisartikler (Langelands Folkeblad, LangelandsAvis,
MorgenPosten, FynsAmsAvis og Ugeavisen Øboen. Desuden egne erindringer fra årene 1976-2005.
udarbejdet i august/september 2014, Tom Andersen
Historien fra 1914 og frem til 1966 er beskrevet i protokol der ligger på Byarkivet.
Denne protokol indgår ikke i nærværende historiske beretning.
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