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Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.
Generalforsamlingen
afholdestirsdag den, 17. marts, 2OOBkl. 20,3O.pB Vedderen 8, 5700
Svendborg.
Dagsordenefter vedtagterne.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlaggelse af lrsregnskab 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 bestyrelsei
Ole Brix, formand
F l e m m i n gM a l l i n g
ClausBrix Andersen
Valg af suppleant:
7. Valg af administrator.
8. Valg af registreret/stataut.revisor.
9. Eventuelt
FormandenOle Brix byder velkommen.
Der var representation fra alle 5 storparcellersamt fuldmagt fra Keld Norhave,
udlejningsejendom
mene.
Ad punkt 1. Valg af dirigent
Bestyrelsenforeslog JorgenFrankesom dirigent Dirigentenkonstateredeat forsamlingenvar lovligt indvarsletda indkaldelsenvar udsendtmed
4 ugersvarselda udsendelsenvar sket er udsendtden 15. februar,hvilketer de 4 uger som
vedtegterne foreskriver.'
'Ad

punkt 2. Bestyrelsens beretning

Beretning for tret 2OO8.
Per Koopmanm8tte melde hus forbi, da han grundetarbejdsmessigeandringer ikke kunne
afse tid til arbejdet med grundejerforeningerne.
r

Per har dog lovet at styre vores hjemmeside,hvilketvi er meget tilfredsemed.
pA Oet efterfolgendebestyrelsesmgdeblev Ole Brix valgt som ny formand, og Claus Brix
Andersenkom i bestyrelsensom suppleant.
Referatfra generalforsamlingen
I Rantzausminde
Kystparkden,17.marts2009

(jrundejerforeningen
fut nt z ausminde K1 stp arl1
Samtidigter der grundet de okonomiskestramningerikke blevetsolgt og pSbegyndtdet
husbyggerisom forventet i omrSdet.
Vi sOgteog fik kommunenstilladelsetil at opsatte skilte,der skulle henvisebyggetransporter
til Hojensvej.
Kommunenskulle lave skilteneog satte dem op, af Srsagervi ikke kan finde ud af, trods
mange henvendelser
til kommunen,er det ikke lykkedesos at f3 skiltenefrem. Nu kunnevi s3
lade nogleandre skilte lave et andet sted, men vi har jo ikke brug for dobbeltskilte og da vi
selv skal betale afuenter vi de fgrste.
For at se om vi kunne pSvirkedem der korte gennem byggeomrSdet,
tog Ole Brix og JF
opstilfingen fredageftermiddag,for atfare dialog med de p8geldende.De personervi havde
dialogmed var ligegladeblot de kunne komme den korterevej igennemomrSdet.
Der er nu fremkommetet forslagtil RK om vi ikke kan f3 tiltadelsetil at lukke vejen ved
Hojensvej,og f3 den Sbnetigen n8r der bliver byggeaktiviteter.
Dette forslag vil vi stemme om p3 nf generalforsamling,sammen med et forslag om at sette
pibuds skilte op i rundkorslen.
Hvisafstemningenher er positivfor en lukningaf gennemkgrslenhar vi opbakningfra
kommunentil at gennemfgredette.
Henvendelse
til SkipperJorgensen.
Vi har rettet skriftlighenvendelsetil udstykningenved SkipperJorgensenog forespurgtom der
ikke i de vedtegter der skal udformesog legge til grund for Vadderensforlengelsebliver
indfojet at grundejerneer forpligtiget til at betale til en vejfond for stamvejen Vedderen, men
at beboernepH den nuvarende RK ikke skal betale til byggeomrSdetVadderens forlengelse.
Vi har desverre ikke f8et nogentilbagemeldingderfra.
Reparation af sti.
Vi har fSet fyldt stabiltgrus pB den ene sti mod nord, hvor der var regnet noget grus vak.
Revisorskifte.
Vores hidtidige revisor Kaj Age Rasmussen,solgte sit firma til KMPGrevisionog fortsetter der
som medarbejder,for en periode, hvorfor vi har skiftet revisionsfirmamen ikke den person der
arbejder med vores regnskaber.
Her efter blev beretningengodkendt.
Ad punkt 3. Fremlaggelse af lrsregnskab til godkendelse
Det fremsendte regnskabblev gennemgSetog kommenteret af administrator.
Regnskabetblev herefter godkendt.
Ad. punkt 4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt
beslutning om endring af bidrag og eventuelt indskud.
Der blev udleveretbudgetfor Sret 2009, og de enkelteposterblev gennemgSetog vurderet.
Kontingentetpr. storparcelblev herefter fastsat til kr. 12.000,00 pr. storparcel.Det samme
som Sret i forvejen.
Referatfra generalforsamlingen
I Rantzausminde
Kystparkden, 17.marts2009
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Vi har afholdt 5 bestyrelsesmoderi Srets lgb.
Rensning og opretning af fortovene pt Vadderen.
Vi fik vores mand der stSr for gresslSning(Kristian)til at hgvle vores fortovskanteraf med en
ninigraver,vi syntesdet gav et godt resultat.
Det afgravedejord havdevi 2 mulighederfor at komme af med, enten ved at lade det komme
med vognmandog blive rensetog deponereteller at bruge det pE voldenved legepladsen.
Vi
valgteat bruge voldensom deponering.
Efterfolgendefik vi Marius Pedersentil at komme og rette vores fortove op, vi havde 2 mand i
4 dage til at 93 og rette op de steder hvor bestyrelsenfglte der burde rettes op. Og vi h8ber i
ogs5 syntes at resultatet er blevet nogenlunde.
Det er ikke som et nyanlagt fortov, men sB havde det ogs8 kostet en hel del mere.
Grassltning, og udlagning af sten pt fallesarealet.
Vi har ogs8 i 3r haft en aftale med KristianKristensenom gresslSningog den har fungeret
godt, Kristianstyrer selv hvornSrder trenger til gresslSning og udfarerdet til vores
tilfredshed.
Vi har over en lengere periodehaft en dialog med en beboeri udlejningsejendommene
om
kgrselover fallesarealernetil han lejlighed.Da udlejerheller ikke kunnef3 den p8geldendetil
at forstS det, m8tte vi valge at lagge nogle store sten ud, s3 det blev umuligt at kore ind over
fellesarealerne.
Vinterbekampelse.
Vi har i lighedmed tidligere3r en aftale om snerydning- i 3r er den til gengeld blevet brugt
en del alenejanuar mSnedkoste godt 10.000 kr. for saltningog snerydning.Men det er jo en
post der er sver at vurdere.
Sv. Kommune om udviklingen af lokalomrtdet.
Sv. Kommunehar lavet mange aktiviteterover Tankefuldomr8det.
Projekterneser spendende
ud og sB m3 vi se hvor lang tid der g3r fgr det bliver aktuelt nu vi er blevet ramt af finanskrise.
Byggepladsen Vadderens forlangelse og foretagne tiltag i den forbindelse
'

RK rettedehenvendelsetil kommunenda det blev klart at der skulle byggesi omrSdetog
forespurgteom der ikke kunne blive etableret en vejforbindelsetil Hojensvejs3 vi undgik at f3
byggetrafikgennem Vedderen, begrundeten storre fare for de legendebarn og et stort slitage
pa sramveJen.
Det gennemfgrtekommunen.

,

Det er s3 efterfOlgendeblevet konstateretat beboernebruger denne smutvej n8r der skal
kores til Ollerupeller andet der gOr denne vej kortere.
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Ad. punkt 5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen.
Der er fremkommet2 forslagsom onskessat til afstemning.
1. Der er gnskeom opsetning af p8budsskiltei rundkgrslenda flere trafikanterkorer den
forkerte vej rundt, med fare for uheld.
2. Der er onskerfra en kredsaf beboerneved rundkorslen,om at gennemkgrslenved
Hojensvejlukkesindtil der kommer gang i byggerietpE Vedderensforlengelse.
Begrundelsen
er at sikre de legendebgrn bedre.
Beggeforslagblev godkendttil udfgrelse.
Ad. punkt 5. Valg af bestyrelse og suppleant.
P3 valg er Ole Brix, FlemmingMallingog ClausBrix Andersen
Den siddendebestyrelseblev genvalgt.
Valg af suppleant:
Her blev JargenFrankevalgt som suppleant.
Ad. punkt 7. Yalg af administrator.
JOrgenFrankeblev valgt som administrator.
Ad. punkt 8. Valg af registreret/stataut.revisor.
Vores revisor fusioneredemed KMGP,med hvem vi har lavet tiltredelseserklering med for
Sret 2008.
BestyrelsenforeslSrgenvalgaf Kaj Aage Rasmussen.Ved KMGP.Hvilketblev imgdekommet.
Ad. punkt 9. Eventuelt
Der var her en diskussionom hvornSrder skulleoprettesen vejfond,emnet tages op pA neste
bestyrelsesmgdei foreningen.
Ole Brix afslutter mgdet.
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