
Til bestyrelsen i
G ru ndejerforen i ngen Rantza usm i nde Kystpa rk.

Referat fra bestyrelsesmodet den, 17. juni 2008 kl. 19,30 ved Per Koopmann, Vadderen 49, 5700
Svendborg

Der har varet afholdt bestyrelsesmode i grundejerforeningen Solyst fra kl. 19,00 til kl. 19,30

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Flemming Malling samt Jorgen Franke

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af bestyrelse referat af 26. februar. 2008.
2. Bestyrelsen konstituerer sig.
3. Gennemgang af okonomien.
4. Sket siden sidst.

a. Generalforsamlingen
b. Gresaftale med Kristian Kristensen.

. c. Reparation af sti..
d. Nyt om den nye udstykning ?

5. Eventuelt

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af 26. Februar 2008.

Efter gennemgang blev referatet underskrevet uden kommentarer.

Ad. Punkt 2. BesWrelsen konstituerer siq.

Per Koopman blev enstemmigt genvalgt som formand uden modkandidater.

Ad. Punkt 3. Gennemqanq af okonomien.

Betalingerne til foreningen blev gennemgAet, alle har indbetalt Arets kontigent. De enkelte poster i
kassekladen blev gennemgAet og afstemt med bankens beholdning. Her er ingen afuigelser.

Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til regnskabet.

Ad. Punkt 4. Sket siden sidst.

a. Generalforsamlingen
Her var der ingen punkter der skal folges op pa.

b. Gresaftale med Kristian Kristensen.
Der er indgAet aftale med Kristian om at han selv passer og tilser hvornAr der skal slAs
gres, der er givet tilbud pA kr. 14.875 hvilket blev givet accept til fra bestyrelsen.

c. Reparation af sti..
Der er aftalt med Kristian at han tager noget stabilkrus med og udbedrer stien pA det stykke
der er bag ved Claus Brix.

d. Nyt om den nye udstykning ?
Der er opsat skilte ved indkorsel fra Hojensvej, skiltene siger at kun arbejdskorsel er tilladt
Der blev holdt msde pA skolen samtidigt med at dette mode afholdes, modet er med
kommunen om omhandler udviklingen iomr6det.

Referat fra bestyrelsesmsdet den 17. Juni 2008 i Rantzausminde Kystpark.



Ad. Punkt 5. Eventuelt.

PK. Vi skal have lavet vores veje med gummifuger de steder hvor der fremkommer revnedannelse.

JF finder firma og giver PK besked for videre indhentning af priser, og aftale for udfsrelse af opgaven.

Der er indhentet overslag ved Kristian Kristensen (KK) for opgaven med afrensning af vore fortove for ekstra
overgroet gras.

KK har foreslAet at det afhovles med en minigraver, og mener at opgaven kan klares pd ca. 4 timer a 500 kr.
+ moms. Der er givet igangsatningstilladelse tilopgaven.

KK har givet overslag pA hvad opretningen af fortovene vil koste, KK foreslSr at vi prioterer stederne og at
han sender 2 medarbejdere fra firmaet i 1 a 2 dage og sA ser hvor langt man kan nA med opretningen.

2 medarbejdere a 1 dag med vogn koster 5.250 kr. + moms.

Bestyrelsen var enig om at afrensning af fortovene skulle foretages forst, herefter sette opgaven i gang med
opretning af fortove, 1 a2 dage eventuelt op til 4 dage, men bestyrelsen vil vurdere efter 1. Dag hvor meget
der kan nAs, fsr der endeligt sattes antal arbejdsdage pA opgaven.

Det forventes at KK afrenser fortovene ijuni mAned.

Naste bestyrelsesmsde fastsattes tilden 19. august, pA vedderen 61, msdet starter kl. 20.

Referent: Jorgen Franke

Referat fra bestyrelsesmsdet den 17. Juni 2008 i Rantzausminde Kystpark.


