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Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.
blev afholdttirsdag den,29. april, 2008 kl. 19,00, p3 Vedderen 61, 5700
Generalforsamlingen
Svendborg.
Dagsordenefter vedtegterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlaggelse af Arsregnskab til godkendelse
4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning
om andring af bidrag og eventuelt indskud.
5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen.
6. Valg af bestyrelse.
Per Koopmann,formand
F l e m m i n gM a l l i n g
Ole Brix
Valg af suppleant:
7. Y alg af administrator.
8. Valg af registreret/stataut.revisor.
9. Eventuelt
FormandenPer Koopmannbgd velkommen.
Der var fremmgdt4 representanter,ud af 6 mulige,heraf havdeen deltagerfuldmagttil
generalforsamlingen
s3 der var 5 stemmer reprasenteret.
Ad punkt 1. Valg af dirigent
BestyrelsenforeslogJargenFrankesom dirigentDirigentenkonstateredeat forsamlingenvar lovligt indvarsletda indkaldelsenvar udsendtmed
4 ugersvarsel.
Ad punkt 2. Bestyrelsens beretning
Beretning for tret 2OO7.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmoderi Srets lgb.
BestyrelsenbestSrnu af Per Koopmannsom formand,FlemmingMallingog Ole Brix som
lemmer.
bestyrelsesmed
P3 modernehar vi arbeidetmed.:
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foreninger.

Fardiggorelsen af opgaven med opdelingen af grundejerforeningen RK i 2
foreninger.
Den planlagteopdelingaf RK i 2 foreningerer nu helt ferdig, og vore vedtagter er efter
tinglysningnu lagt ud pB foreningenshjemmeside.
Det okonomiskeved opdelingenkom p3 6.400 kr, ud over budgettet,efter at Krebsenhavde
betalt deresandel.
Grassltning.
Vi har ogsSitr haft en aftale med KristianKristensenom gresslSningog den har fungeret
godt, vi gav beskedom hvornSrder skulleslSsgras og Kristianudfgrtedet til vores
tilfredshed.
Som det senerekan seskostede denne opgave foreningen kr. 13.778,- (mod tret fgr med
14.900 kr.)
Vinterbekampelse.
Vi har i lighedmed tidligere3r en aftaleom snerydning- i 3r er den ikke blevet brugt serlig
meget. Det er en post der er sver at vurdere.
Ukrudt pe volden
Vi fik henvendelsefra en beboer i det fgrste venge, der folte at ukruttet var blevet for
voldsomt.Vi tog det op i bestyrelsenog lavedeen arbejdsdag,der modte 7 husstandeop, vi
startede med lidt morgenkaffeog hyggedeos, hvoreftervi gik til opgaven. ca. 3-4 timer
senerehavdevi lgst opgaven.
Hvis det bliver nodvendigt,vil vi gentageindsatsenigen i 3r.
Deltagelse i Sv. Kommune om udviklingen af lokalomrtdet.
Bestyrelsenvar
Sv. Kommunehavde inviterettil temadagomkringTankefuldomr8det.
representeretp3 modet, og der var gode dialogerom omrSdetsmuligheder.Vi har jo ogs5 i
den seneretid kunnet lese videreom det vindendeprojekt og hvad det indeberer.
Vejchikaner
Kystpark,men vi lavede
Rantzausminde
Dette emne horer ind under Grundejerforeningen
til
p3 Solystsmedlemmerfor at f3 Oet bredestmuligevurderingsgrundlag
undersogelsen
opgaven.
Et flertal af beboernei Solyst var ikke interessereti at skulle yde yderligerefor at fB en
losning,hvorfor forslagetblev taget af bordet.
Herefter blev beretn ingen godkendt.
Ad punkt 3. Fremlaggelse af trsregnskab til godkendelse
Regnskabetsposter blev gennemgSet,der var enkelte foresporgslertil posterne,
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Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad. punkt 4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt
beslutning om andring af bidrag og eventuelt indskud.
Der blev udleveretbudgetfor Sret 2008, og de enkelteposterblev gennemgSetog vurderet.
Der blev diskuteret det belgb der var afsat for renoveringaf fortovene, her gnskede
bestyrelsentilkendegivelse
for at arbejdemed de forskelligelosninger,og alt efter den losning
der findesbedstegnet gnskedebestyrelsenat have mulighedfor at kunne bruge af den
kassebeholdning
der er i banken.
Det tilsluttedeforsamlingensig.
Kontingentetpr. storparcelblev herefter fastsat til kr. 12.000,00 pr. storparcel.
Ad. punkt 5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen.
Der er ingen indkomneforslagog bestyrelsenhar ikke fremsendtnogen.
Ad. punkt 6. Valg af bestyrelse og suppteant.
P 3v a l g e r P e rK o o p m a n nO
, l e B r i x o g F l e m m i n gM a l l i n g
D e r v a r g e n v a l ga f a l l e 3 .
Valg af suppleant:
Her blev JorgenFrankevalgt.
Ad. punkt 7. Valg af administrator.
JargenFrankeblev valgt som administrator.
Ad. punkt 8. Valg af registreret/stataut.revisor.
Bestyrelsenforesloggenvalg af revisor Kaj Aage Rasmussen,Odensevej,Svendborg.
Det blev tilsluttet.
Ad. punkt 9. Eventuelt
Her var der ingender gnskedeordet.
Dirigenten afsluttedehvervet.
Per Koopmannafsluttedegeneralforsamlingen.
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