
Ti| bestyrelsen i grund€ierforeningen Rantzarsrnfuide Kysfrlc

Referat fra bestyrelsesmgde den n. august 2oo9, kl. zo.oo ved Jorgen Franke p3 Vadderen 61, 57oo
Svendboqg

Der har fsr dette msde rraret aftroldt bestyrelsesmsde i Grundeierforeningen Solyst.

Bestyrelsesmsdet der var planlagt til den rz. maj, var #lyst grundet fravaer # z bestyrelsesmedlemmer.

Pl dagsorden er folgende:

r. Bestyrelsen konstituerer sig.
2. Godkendelse af referatetfra d. ro. februarzoog.
3. Foreningensgkonomi.

Herunder forlsbet af indbetalingeme fra medlemmers lrskontingent.
4. Sket siden sidsL

Lukning af Vadderens forlangelse.
Skilteopsatning i rundkorslen.
Aftalen og gressltning for denne seson.
Ny beboer under broen der fsrer over Dyrekredsen.

5. Asfaltb€handling af wirndrevner.
6- nrUeiasOagpf stopoldcr-
7. Dbkussion orn etablsing af veifond fia lr zoro, og en udformning af veifiond.

* infonmtiut pA neaffi. urnder www.veldtrektor ateLdk/ v ejlovgiunhg.
8. EventuelL

Ad. funkt r Eestyreben konstiberen sig.

Der vargenvalg af Ole Brix som formand til foreningen.

Ad. Prs*t z. Go*end*e af referat af ro. ffiuar zoq.

Der var ingen kommentarer Ul referatet som efterfglgende blev undsskrevet-

Ad. Prmktl C.cnsngrt6af *onomieru

Efter der havde rraret fremsendt rykkere til de 4 manglende indbetalinger, nu har alle betalt
kontingent for iret 2oo9.

Periodem bilag af ind og udbetalinger blev gennemgiet og afstemt samt underskrevet af
formanden, Der var ingen bemarkningerUl periodens behlings.

A.t Ptr*t + Sftetsiden sidsL

a. Lulming af Vadderens forlengehe.
Det er fykkedes at fl Vadderens forlangelse lukket gennem kommunen, der kontaktede det firma
som er rldgivende for Skipper Joqgensen, og som udfsrte lukningen med nogle store sten.

Der har si i perioder varet lbnet for velen igen, men pt. Er gennemkorslen lukket med store sten.

b. Skiheopsatning i rundkorslen.
Der er nu nedgravet 4 stk rundkorselsskilte i rundkrslen, ved hialp af Johannes Mortensen.

c. Aftalen og grassllning for denne seson.
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Der er i llghed med de fonige 3r, indgiet en aftale med Kristian Kristensen om grzpssllning der vil
blive sl3et gras r8-zo gange, i sommeren, KK planagger selv hvomir det skal slls. Okonomien er
som sidste lr.

e. Ny beboer under broen der fsrer over Dlpekredsen.
Det er konstateret at nogle unge mennesker havde taget ophold under broen der gir over
Dl6ekredsen, der var sket smlskader pl traer og jorden omkring broen. Det lykkedes at fi kontakt
med de unge og fil dem $ort forstielig at det ikke var acceptabelt.
En af vore beboere har varet behialpelig med at ftt ksrt dael$ og andet vek fra omridet til
genbrugsstationen. Owigt vil sages reetableret under arbejdsdagen d. zo9o9

Ad Prrdct 5. ns#altbehmdlirg af syft*,evner.

Vi hartaget kortakt til det asfattfirma sorn skulle udfire reparationer af asf,ahen rned ffydende
asfalt.
M fik her oplyst at denne opgave skulle udfsres i efterlret der er aftalt at de kontaKer os i efter&ret
for gennenrga ng a€ udtail:'el af arbeftleL

Ad. Pr!*t 5. nrUeiCsaag pe sqvoH€n.

Stsivoldens nordlige del trenger til en trimning, der laves en indkaldelse til arbejdsdag i
grundeierforeningen Srtyst til den zo. septemk Ftvor der hibes pi tilslutning til opgaven.

Ad. Pr.urkt 7. Dishssim qn etabl€rtE af rei$ond fra tr rorc, og en uOfofiru*g af reifond.

Vi har stadig ikke ffut nogen tilbagemeHrrgtra Skipper J4ensen orn indfletning af vg'bidrag i de
vedtagter der skal laves for Vedderens forlangelse.

Da vi tidligere har flet positiv tilbagemelding fra Svendborg kommune om emnet, vil vi undersoge
lokalplanen fra den gl. grundejerforening og indsamle data omkring veiforhold. Efterfolgende vil vi
tage et msde med kommunens tekniske forvaltning, for en dialog om hvordan vi skal gribe sagen an
sl vi kan fe etableret et veifond-

Ad.RmktS- Evenh*{,

Dererfrerns€ndten foreryrgsd fra en beboerderborop rnod stien, derogse sbderop rnd de
hvideadesbo|iger.
Foresprqgslen glr pl, om stien ml bruges som transporWei til byggerrnterialerved et eventuelt
byggen, der er srraret tilbage at det er helt ok, men stien skal vare reetableret ved ferdiggorelsen
til den tilstand den havdefor brugen som transportvei.

FM:foresprrgteonr der igrurdcierforeningen SeSvar satftrpehornlrdermlslbgnes,
JF, vi har tidligere drsftet muligheden for en husorden omkring stoj, der har ikke kunnet opnls
enighed om, at det skulle indfsres i omr6det.

blev fastsat til den, zo. oktober kl. 20, ved Ole 8rix, Vadderen 8.
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