
Til bestyrelsen i
G ru ndeje rforen i n gen Ra ntza usm i nde Kystpa rk.

Referat fra bestyrelsesmodet den 6. juni2007 ved Ole Brix, Vadderen 8

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Flemming Malling.

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af bes$relses referat at 25. april. 2007.
2. Gennemgang af okonomien.
3. Holdninger til udstykningen i Vadderens forlangelse.
4. Eventuelt

Ad. Punkt. l. Godkendelse af referatet fra den 25. april 2007

Der var ingen kommentarer til referatet, det blev herefter underskrevet.

Ad. Punkt. 2. Gennemoanq af skonomien.

Foreningens okonomi blev gennemg6et, der havde varet 2 konteringsudligninger, t hvor der var sket en for
meget indbetaling fra udlejningsejendommene og den anden var konteret forkert iforbindelse med
generalforsamlingen i Solyst. Begge poster er udlignet eller udbetalt som det fremgAr af kontoudskriften.

Der har varet udbetaling for tinglysningsafgift for tillagget til vedtagterne med 1400 kr., belsbet er tilsendt
advokatkontoret.

Herefter blev okonomien godkendt.

Ad. Punkt 3. Holdninqer til udstvkninqen i Vadderens forlanqelse.

Der var fremsendt lokalplan 091.504 fra JF. Planen blev gennemgSet og vurderet om vi som
grundejerforening skulle reagerer pA noget i planen.

Der blev besluttet at rette henvendelse til kommunen omkring hvordan de havde tankt sig at de nye beboere
skulle betale for adgang til den del af Vedderen som vi stod for. PK laver et brev og fremsender til
kommunen.

Vi havde fiet tilsagn om at byggevejen bliver fra Hojens vej, hvilket vi hilser med tilfredshed.

Ad. Punkt 4. Eventuelt.

Der blev diskuteret rensning af kloak bronde, der blev enighed om at alle omr6dets bronde skal renses, JF
tager kontakt til Ribol og f6r dem til at give et bud pA opgaven.

PK skriver ligeledes til kommunen omkring vejchikaner, eventuelt i samme brev som hvor det sporges til
betalingsforhold ved brug af vores del af Vadderen.

Der blev planlagt bestyrelsesmode til den 16. august 2OO7, efterfalgende har JF fAet problemer med denne
dag og snsker forslag eller evt. den 28. august??

Referglrt: Jorgen Franke


