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Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.

Generalforsamlingen afholdes t irsdag den, 17. marts, 2OOB kl. 20,3O. pB Vedderen 8, 5700
Svendborg.

Dagsorden efter vedtagterne.

1. Valg af dir igent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlaggelse af lrsregnskab t i l  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
Flemming Mal l ing
Claus Brix Andersen

Valg af suppleant:

7. Valg af administrator.

8. Valg af registreret/stataut.revisor.

9. Eventuelt

Formanden Ole Brix byder velkommen.

Der var representation fra alle 5 storparceller samt fuldmagt fra Keld Norhave,
ud lej ni ngsejendom mene.

Ad punkt 1. Valg af dir igent

Bestyrelsen foreslog Jorgen Franke som dirigent -

Dir igenten konstaterede at forsamlingen var lovl igt indvarslet da indkaldelsen var udsendt med
4 ugers varsel da udsendelsen var sket er udsendt den 15. februar, hvi lket er de 4 uger som
vedtegterne foreskriver.'

'Ad punkt 2. Bestyrelsens beretning

Beretning for tret 2OO8.

Per Koopman m8tte melde hus forbi, da han grundet arbejdsmessige andringer ikke kunne
afse tid til arbejdet med grundejerforeningerne.

r Per har dog lovet at styre vores hjemmeside, hvi lket vi er meget t i l fredse med.

pA Oet efterfolgende bestyrelsesmgde blev Ole Brix valgt som ny formand, og Claus Brix
Andersen kom i bestyrelsen som suppleant.
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Samtidigt er der grundet de okonomiske stramninger ikke blevet solgt og pSbegyndt det
husbyggeri som forventet i omrSdet.

Vi sOgte og f ik kommunens t i l ladelse t i l  at opsatte ski l te, der skulle henvise byggetransporter
til Hojensvej.

Kommunen skulle lave ski l tene og satte dem op, af Srsager vi ikke kan f inde ud af, trods
mange henvendelser t i l  kommunen, er det ikke lykkedes os at f3 ski l tene frem. Nu kunne vi s3
lade nogle andre ski l te lave et andet sted, men vi har jo ikke brug for dobbelt ski l te og da vi
selv skal betale afuenter vi de fgrste.

For at se om vi kunne pSvirke dem der korte gennem byggeomrSdet, tog Ole Brix og JF
opsti l f ing en fredag eftermiddag,for atfare dialog med de p8geldende. De personervi havde
dialog med var l igeglade blot de kunne komme den kortere vej igennem omrSdet.

Der er nu fremkommet et forslag t i l  RK om vi ikke kan f3 t i l tadelse t i l  at lukke vejen ved
Hojensvej, og f3 den Sbnet igen n8r der bl iver byggeaktiviteter.

Dette forslag vil vi stemme om p3 nf generalforsamling, sammen med et forslag om at sette
pibuds ski l te op i rundkorslen.

Hvis afstemningen her er posit iv for en lukning af gennemkgrslen har vi opbakning fra
kommunen t i l  at gennemfgre dette.

Henvendelse t i l  Skipper Jorgensen.

Vi har rettet skrif t l ig henvendelse t i l  udstykningen ved Skipper Jorgensen og forespurgt om der
ikke i de vedtegter der skal udformes og legge t i l  grund for Vadderens forlengelse bl iver
indfojet at grundejerne er forpligtiget til at betale til en vejfond for stamvejen Vedderen, men
at beboerne pH den nuvarende RK ikke skal betale til byggeomrSdet Vadderens forlengelse.

Vi har desverre ikke f8et nogen t i lbagemelding derfra.

Reparation af sti.

Vi har fSet fyldt stabil t  grus pB den ene sti  mod nord, hvor der var regnet noget grus vak.

Revisorskifte.

Vores hidtidige revisor Kaj Age Rasmussen, solgte sit firma til KMPG revision og fortsetter der
som medarbejder, for en periode, hvorfor vi har skiftet revisionsfirma men ikke den person der
arbejder med vores regnskaber.

Her efter blev beretningen godkendt.

Ad punkt 3. Fremlaggelse af lrsregnskab t i l  godkendelse

Det fremsendte regnskab blev gennemgSet og kommenteret af administrator.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. punkt 4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt
beslutning om endring af bidrag og eventuelt indskud.

Der blev udleveret budget for Sret 2009, og de enkelte poster blev gennemgSet og vurderet.

Kontingentet pr. storparcel blev herefter fastsat til kr. 12.000,00 pr. storparcel. Det samme
som Sret i forvejen.
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Vi har afholdt 5 bestyrelsesmoder i Srets lgb.

Rensning og opretning af fortovene pt Vadderen.

Vi f ik vores mand der stSr for gresslSning (Krist ian) t i l  at hgvle vores fortovskanter af med en
ninigraver, vi syntes det gav et godt resultat.

Det afgravede jord havde vi 2 muligheder for at komme af med, enten ved at lade det komme
med vognmand og bl ive renset og deponeret el ler at bruge det pE volden ved legepladsen. Vi
valgte at bruge volden som deponering.

Efterfolgende fik vi Marius Pedersen til at komme og rette vores fortove op, vi havde 2 mand i
4 dage til at 93 og rette op de steder hvor bestyrelsen fglte 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 fal lesarealet.

Vi har ogs8 i 3r haft en aftale med Krist ian Kristensen om gresslSning og den har fungeret
godt, Kristian styrer selv hvornSr der trenger til gresslSning og udfarer det til vores
ti l fredshed.

Vi har over en lengere periode haft en dialog med en beboer i  udlejningsejendommene om
kgrsel over fal lesarealerne t i l  han lej l ighed. Da udlejer heller ikke kunne f3 den p8geldende t i l
at forstS det, m8tte vi valge at lagge nogle store sten ud, s3 det blev umuligt at kore ind over
fel lesarealerne.

Vinterbekampelse.

Vi har i  l ighed med t idl igere 3r en aftale om snerydning - i  3r er den t i l  gengeld blevet brugt
en del alene januar mSned koste godt 10.000 kr. for saltning og snerydning. Men det er jo en
post der er sver at vurdere.

Sv. Kommune om udvikl ingen af lokalomrtdet.

Sv. Kommune har lavet mange aktiviteter over Tankefuldomr8det. Projekterne ser spendende
ud og sB m3 vi se hvor lang t id der g3r fgr det bl iver aktuelt nu vi er blevet ramt af f inanskrise.

Byggepladsen Vadderens forlangelse og foretagne tiltag i den forbindelse

' 
RK rettede henvendelse t i l  kommunen da det blev klart at der skulle bygges i omrSdet og
forespurgte om der ikke kunne blive etableret en vejforbindelse til Hojensvej s3 vi undgik at f3
byggetrafik gennem Vedderen, begrundet en storre fare for de legende barn og et stort slitage
pa sramveJen.

Det gennemfgrte kommunen.

, Det er s3 efterfOlgende blevet konstateret at beboerne bruger denne smutvej n8r der skal
kores til Ollerup eller andet der gOr denne vej kortere.
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Ad. punkt 5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen.

Der er fremkommet 2 forslag som onskes sat t i l  afstemning.

1. Der er gnske om opsetning af p8budsskil te i  rundkgrslen da f lere trafikanter korer den
forkerte vej rundt, med fare for uheld.

2. Der er onsker fra en kreds af beboerne ved rundkorslen, om at gennemkgrslen ved
Hojensvej lukkes indti l  der kommer gang i byggeriet pE Vedderens forlengelse.

Begrundelsen er at sikre de legende bgrn bedre.

Begge forslag blev godkendt t i l  udfgrelse.

Ad. punkt 5. Valg af bestyrelse og suppleant.

P3 valg er Ole Brix, Flemming Mall ing og Claus Brix Andersen

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Valg af suppleant:

Her blev Jargen Franke valgt som suppleant.

Ad. punkt 7. Yalg af administrator.

JOrgen Franke blev valgt som administrator.

Ad. punkt 8. Valg af registreret/stataut.revisor.

Vores revisor fusionerede med KMGP, med hvem vi har lavet tiltredelseserklering med for
Sret 2008.

Bestyrelsen foreslSr genvalg af Kaj Aage Rasmussen. Ved KMGP. Hvilket blev imgdekommet.

Ad. punkt 9. Eventuelt

Der var her en diskussion om hvornSr der skulle oprettes en vejfond, emnet tages op pA neste
bestyrelsesmgde i foren ingen.

Ole Brix afslutter mgdet.
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