Til bestyrelseni
Grundejerforeni ngen Rantzausmi nde Kystpark.
Referatfra bestyrelsesmodet
den4. december2OO7k\.20,00ved FlemmingMalling,Vadderen39, 5700
Svendborg
Deltagere:
Ole Brix,PerKoopmann,
Flemming
Malling.
Medfolgendedagsorden:
1. Godkendelse
referataf 28. august.2007.
af bestyrelses
2. Gennemgang
af okonomien.
3. Orientering
om tilskudtil vedligeholdelse
af voldenog hakken ved andelsboligerne.
4. Diskussion
af holdningen
til vejchikaner
og opretningaf fortovepAVadderen.
5. AfslutningpAsagenom opdelingaf Rantzausminde
Kystparki2 foreninger.
6. Vinterforanstaltning
med Ri-Bol.
7. Forberedelse
af budgetfor 2008.
8. Eventuelt
Ad. Punkt 1. Godkendelseaf referataf28. auqust 2007.
Eftergennemgang
blevreferatetunderskrevet
udentilfogelser.
Ad. Punkt2. Gennemqano
af skonomien.
af tallene
Derblevudleveretkassekladde
og bankkontoudtog
overforeningens
okonomi,eftergennemgang
blevde godkendtudenkommentarer.
Forstijanuarafleverer
JF regnskabet
til revision.
Ad. Punkt3. Orienterinoom tilskud til vedlioeholdelseaf volden oq hakken ved andelsboliqerne.
I forbindelse
medat beboernei andelsboligerne
volden,pAsammemAdesom pAden
selvvedligeholder
andensideaf Vadderen,betalerRK for lejeaf den flismaskine
der skalkvarne de nedsk6rnegrene.
Detforventesat belobesig til omkring3.000kr. Detsammegor sig geldendemedlaskedrikke.Her
indkobes1 kasseol og vandtilarbejdsfolkene
i andelsboligerne.
Ad. Punkt4. Diskussionaf holdninqentil veichikaneroq opretninqaf fortove pi Vadderen.
Grundejerforeningen
til beboerne,om deresholdningtil at betalelidt
Solysthavdeudsendtet sporgeskema
ekstrafor at f6 oprettetfortoveneog lavetvejchikaner.
Dervar en klartilkendegivelse
af, at manikkeanskedeat betaletil hverkenfortoveellerchikaner.Dogvar
der flerebemarkningersomgiverbestyrelsen
nogetat arbejdevideremed.
Eks.opretningaf visseomr6deraf fliserneog kantafskeringaf det gras der vokserindoverfliserne.
Resultaterne
hjemmeside,www.of-sotvst.dk
af undersogelsen
er lagtud pi foreningens
Ad. Punkt5. Afslutninq pi saqenom opdelinoaf RanEausmindeKvstparki 2 foreninoer.
Rantzausminde
Kystparki 2
Vi harmodtagetde sidstepapireri sagenom opdelingaf denoprindelige
foreninger.
PAtegningen
hjemmeside,
hvorfraden kandownloades.
er lagtud pAforeningens
pA6,400kr. i forholdtil da opdelingenblev
Denendeligeafklaringaf opgavenbleven ekstraomkostning
budgetteret.
Ad. Punkt 6. Vinterforanstaltninomed Ri-Bol.
medsaltningog
I lighedmedsidsteArer der lavetaftalemedfirmaetRi-Bolom vinterforanstaltning
Aftalener i Ar blevetca.5o/o
snefejning.
dyrereend sidsteAr.Aftalener lavetisamarbejdemed Krebsenfor
at opni en besparelse.
Aftalenlavesfor et 5r af gangen.

Ad. Punkt 7. Forberedelseaf budoetfor 2008.
Ud fra gennemgangen
af regnskabstallene
blevder laveten vurderingaf budgetfor Aret2008.Bestyrelsen
valgteat fastholdekontigentet
fra 2007,og foreslAgeneralforsamlingen
det.
Ad. Punkt8. Eventuelt.
PK tagerkontakttil JensRavnholdt
for fremskaffelse
af tilbudpAkantopretning/gresklipning
og for opretning
af fliseomrAder,
samttil kommunenfor at findeud af hvilkelosningervi kan brugemedskiltning.
FM,vi bar vare opmerksommepAhvordanfordelingen
skalvare nArder skalbetalesfor vedligehold
af
Vadderen.Bestyrelsen
har modtageten skrivelsefra kommunen,
der foreskriver
at den nyeudstykning
skal
deltagei vedligeholdelsen
af Vadderen.Menden angiverikkeen fordelingsnogle.
FM menervi evt.heltvil
kunnefriholdesfor udgifterp6 den nye udstykning,
s6fremtvi tilkendegiver
vi ikkeferdes pAden.
Bestyrelsen
sltalvere opmarksompAdettenArvi engangskali gangmedreparationer/reetablerng.
Naste bestyrelsesmode
fastsettestil den,26. februarkl. 20.Ved Per Koopmann,
Vadderen49.
Referent:Jorgen Franke

