Til bestyrelseni
Grundejerforeni ngen Rantzausmi nde Kystpark.
Referatfra bestyrelsesmodet
den,16.september
2008kl. 19,30vedJargenFranke,Vedderen61, 5700
Svendborg
Derharvaret afholdtbestyrelsesmode
i grundejerforeningen
Solystfra kl. 19,00til kl. 19,30
Deltagere:
Flemming
OleBrix,PerKoopmann,
MallingsamtJorgenFranke
Medfolgendedagsorden:
1. Godkendelse
af bestyrelse
referataf 17.juni.2008.
2. Gennemgang
af okonomien.
3. Sketsidensidst.
a. Problemer
medgennemkorselfra
og til Hojensvej
b. Korseltilbyggeplads
c. Kloarkdekslerder hever sig ved kraftigregnvejr.
d. Afrensningaf fortovene.
e. Opretningaf fortove.
f. Fortsatkorseloverde gronnefallesarealer
til en af udlejningsejendommenes
hus
4. Eventuelt
Ad. Punkt1. Godkendelse
af referataf 17.iuni 2008.
Eftergennemgang
blevreferatetunderskrevet
udenkommentarer.
Ad. Punkt2. Gennemqang
af skonomien.
Foreningens
kassebog
blevgennemgietog afstemtmedbankensbeholdning.
Herer ingenafuigelser.
Bestyrelsen
havdeingenyderligere
kommentarer
til regnskabet.
Ad. Punkt3. Sketsidensidst.
medgennemkorselfra
a. Problemer
og til Hojensvej
Dervar fra fleresiderkommetbemarkningerom at beboernei Krebsenog Vadderen
brugtedennyeudstykning
somgennemksrseltil
Hojensvej.
Derblevdroftetflerelosningsforslag,
vi kanikkelukkevejenaf grundetde beboerder er ved
at byggepi stedetharrettil adgang.
grundejerforening
Konklutionen
blevat vi pr. brevhenvender
os til Krebsens
for om de vil
orientere
deresmedlemmer
om sagensamtat vi skrivertil udlejningsejendommenes
administrator
om sammesag.
b. Korseltil byggepladsenVadderensforlangelse.
PK havdefAeten henvendelse
fra nr.69 om gennemkorsel
til byggepladsen,
brevets
indholdblevdiskuteret,
og vi kanalleredenu konstatere
at der foregAren korseltil
gennemVedderenog ikkead denanlagtebyggevej
byggepladsen
medbyggematrialer
til
byggepladsen.
lgenkanvi ikketilladeos at lukkevejenaf ud fra sammeargumentsom uderpunkta.
Vi harhenvendt
os til Tekniskforvaltning
og forespurgt
om r6d,vi skalsogeom tilladelse
til
at satte skilteop der henvisertil omksrselaf Hojensvej,
skilteneplaceresved Dyrekredsens
indksrselogvedVadderensbegyndelse.
Vi menerkommunen
skalbekostedenneopgave.

Referatfra bestyrelsesmodet
den 16.september
2008i Rantzausminde
Kystpark.

c. Kloarkdaksler
der haver sigvedkraftigtregnvejr.
Vi havdeflet henvendelse
om at bronddakslerne
hevee sig underkraftigregnvejr,JF
havdeselvlagten pakningpAplads.
PK havdekonstateret
en ogetvandstandi voreslilleso i forbindelsemed kraftigtregnvejr.
Detblevbesluttetat JF skulleforesporgetil problemetvet Kristianog at vi i ovrigtvar
pAom detgentager
opmarksomme
sig.
d. Afrensningaf fortovene.
Kristianhar afrensetellerskAretkanterp6 voresfortove,efterfolgende
fejetfortovenesAde
efterdenneomgangkomtil at se heltpene ud.
Detafsk5rnegras er lagtnedsomen voldvedSalystslegeomrAde.
pAopgavenp6 ca. 7.000kr + moms.
Vi mAforventeen omkostning
Derer kommetmangerosendeordtil opgavens
losning.
Samtidigt
blevderfyldtstabilkrus
i stienbagClausBrix.
e. Opretningaf fortovene.
Bestyrelsen
msdessondagden 5.oktoberog afmarkerde omrAderhvorder skalrettesop
pAfortovene.
f.

Fortsatkorseloverde gronnefallesarealer
til en af udlejningsejendommenes
huse
De henvendelser
vi harforetagetom at respektere
at der ikkekoresoverde gronne
fellesarealer
medpersonvogn
til en af udlejningsejendommenes
huseharikkevirket.
Derblevdiskuteret
losninger
for at hindredennetrafik.Dervarenighedom at udleggestore
stender hinderdennetrafik.
For opgavenudfsrestageskontakttil KrebsensGrundejerforeningA/agn
Hansenom det kan
for deresstykkeaf fellesarealet.Hereftertageskontakttil
accepteres
udlejningsejendom
menesadministrator
for losningen.
Vi md efterfolgende
lejeKristian
tilat udleggestenene.

Ad. Punkt4. Eventuelt.
FM,orienterede
om hvorlangtde var kommetmedrefusion
af pengefor grundforbedringer
vedtoldog skat.
PK,detfirmajeg havdelavetaftalemedvedr.gummifuger
i asfalten,
vendteikketilbage.FMforeslog
SydfynsAsfaltsom PK vil tagekontakttil.
punktervare behandlingen
Til neste BMskalet af dagsordens
af om vi skalforetageos yderligere
for de
nyebeboerei Vadderensforlengelsemedhensyntil betaling
for brugaf den nuvarendedel af Vadderen.
Naste bestyrelsesmode
fastsettestil den 28. oktober2008,pAvedderen10, hvormodetstarterkl. 20.
Referent:
JorgenFranke

Referatfra bestyrelsesmsdet
den 16.september
2008i Rantzausminde
Kystpark.

