Til bestyrelsen i
Gru ndeierforeni ngen Rantzausmi nde Kystpark.
Refuratfra bestyrelsesmsdetden, 10. februar20Ogkl. 2O,O0ved Jorgen Franke,Vadderen 61, 5700
Svendborg.
Der har,fsr dette msde, varet aftoldt bestyrebesmsdei grund$erbreningen Solyst fra kl. 19,00ttl kl.
20,00
Deltagere:Ole Brix,ClausErixAndersen,FlemmingMalling,og Jolgen Franke.
Med folgended4sorden:
1.
23.
4.
5.
6.
7.

Godkendelseaf refuratetfra den 28. oktober2008.
C'ennemgangaf skoromien.
Genrengang af irsregnskabet med budgetfor 2(89.
F$attelse af dato og sted brgeneralforsamlirgs aFtoUelse,
Sket silen sitJst
Mntertieneste.
Eventuelt

Ad. Punkt l. Godkendelse af reterat ar 2A.oktober 2q)8,
Der rtar ingen kommentarertil referatetsom efterfslgendebbv underskrevet
Ad. Punkt 2. Gennemgang af okonomien.
Foreningenskassebogblangennenqriet og afstemt rnedbankensbehoHning.Her er ingen afvQelser.
Svendborgksnrnune har varet sent med at udsenderegningbr gadefejning,som er fioretageti sommeren
2008, regningenburde re8nms(f havdereret under 20O8regnskabet.Voresvintertjenestebbv pa 1O,2U
kr..januarmened.
Ad. Punkt 3. Gennemgang af irsregnskabet med budge{ fior 2009.
Der blev udbveret irsregnskabet der var revideretaf revisoren.Vores revisor havdesofgt firmaetog var
fusirneret n€d KMPG-t(aj Ravnussen fortsetter der q der var derbr en tiltredelseserklaring ned fta
KMPG,de nye papirerbbv genrerngAetog underskrevet
Arsregnskabeter i lr sat lidt anderbdes op, men talleneer som forventet,efter gennemgangbbv
irsregnskabe{ underskreveL
Det udsendtebudgetblev genrerng#, der var sm5 reguleringers<xnt{ev droftet og reguleret
Kmtingentet foreslir bestyrelsenbliver uandret pA 12.000kr. pr. storparcel.
Ad. Punlt4.

Fastsattelse af dato og sted forgeneralforsardilqs

afrpHefse.

tHo fur generalforsarnlirqsaftoldeheHev tastsat til den, 17 marts 2frX) kl. 20,30,
ved Ob Brix, Vadderen 8,
Der udsendesindkaldelsetil g;eneratfiorsamling
sondagden, 'lS.bbruar 2009.

Rebrat fta betyrelsesmsdeti RanEausmindeKyspark den 10.februar2009.

Ad. Punkt 5- Sket siden sidst
Det er stadig ikke lykkedesc at fE de lovedeskilte, rnedomkgrselfor de biler som kommermed
byggematerialertil byggepladsen,Vadderens Hengelse, sat op som bvet af Svendborgkommune.
Nu er der ikke meget gar€ abyggeaktivitetere, men til gengdd er der mangeprivatesom brugerveien som
gennemkorselsvej til Hojenwej.
Ole Brix og J. Franke,prwede en dag at stA og vejledefolk om at det ikke var heHqt at bruge denne
gennemkorsel,dette var der ikke den store forstlelse for, og det mA brventes at smutveienvil blive brugt s6
lenge at der er mulighedfor det Med mindrekommunenvil lukke vejen pi en eller anden mAde.
Vi har modtageten henvendelsefra en beboerder snsker emnet,om genriemkorselog lukningaf vejen, sat
pAgenenaf,brsamlingen
iSolpt, veiens ansrrarsomr6dehsrer ird under RK men vi vilrette en foresporgsel
til kommunenom sagen,og hore deres holdningtil deteVores forsikringsforhoHvar en gang mere oppe at vende, der var her enighedom at beholdevores
forsikringeruardret.
Den skade der var sket i forbindelsemed nedgravningaf de nye gadeskilte,dekkede forsikringen.
Ad. Punkt 6. Vintertieneste.
JF forespryte om tilkedshedenmed vores vintertieneste,bestyrelsenudff<te fuld tithedshedmed
udfsrelsen.
Ad. PunltT. Evenhrcll
Her var der ingen bemerkninger.
Re&rertt Jelgen Fm*e

i Rantzausminde
Kyspark den 10.februar2009.
Referatfta bestyrelsesmsdet

