
Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.

Referat fra bestyrelsesmodet den 25. april2007 kl. 20,00 ved Per Koopmann, Vedderen 49

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Flemming Malling.

Med folgende dagsorden :

1. Godkendelse af besgrelses referat at 23. januar.2007.
2. Orientering om modet ved advokat.
3. Bestyrelsen konstituerer sig.
4. Gennemgang af okonomien.
5. Sket siden sidst.

a. Korsel med bil pA de gronne omrAder. ?
b. Grasaftale med Kristian Kristensen.
c. Vejchikaner.

6. Eventuelt

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestvrelsesmsdet den 23. ianuar 2007.

Referat fra den 23. januar samt 29. marts blev godkendt uden bemarkninger.

Ad. Punkt 2. Orienterino om msdet ved advokat.

Vagn Hansen, Jorgen Franke, Jesper Molgaard og Claus Bagge deltog i modet.
Der var en debat om sagens behandling og manglende opfolgning fra advokat.
Det resulterede i at der skal laves et tillag tilvedtagterne i RK som ikke er aflyst pA de 6
storparceller, der skal formentlig afholdes en ekstraordinar generalforsamling hvor RK
representanter tiltreder dette tillag, som sA derefter skal over kommunen en gang mere.
Bes$relsen holdes orienteret efterhAnden som der sker noget i sagen.
Advokaterne skal have 10.000 kr. for at lave vedtegterne fardige for os. Det deles med
Krebsen sA belobet bliver de 5.000 kr.

Ad. Punkt 3. Bestvrelsen konstituerer siq.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per Koopmann som formand.

Ad. Punkt 4. Gennemqanq af skonomien.

Der blev udleveret kassekladde og kontoudtog fra banken, de indkomne poster er afstemt og
passer med banken.
Indbetalingerne for Arets kontingent var ikke indkommen fra alle, pA nuverende, men
betalingsterminen er ogsA fastsat til den 30. april. 2007.
Der var kommet en regning forkert fra Vognmand Veksa, den bliver tilbagebetalt af de Hvide
Andelsboliger.
Der var ingen bemarkninger til regnskabet.

Ad. Punkt 5. Sket siden sidst.

A. Korsel med bil pA gronne omrAder
Der er igen korsel med bil ind over de gronne omrAder fra en beboer i
udlejningsejendommene, JF har informeret den pAgaldende, og informeret om at hvis det
fortsatter vil der ske henvendelse til administrator af ejendommene.
B. Grasaftale med Kristian Kristensen.
Prisen for grasslAning er de samme som sidste Ar.



C. Vejchikaner.
Der var fremskaffet forskellige losningsmodeller for en eventuel afhjalpning.
FM. Vi mener at sagen bliver meget overvurderet, det bor vurderes meget grundigt far det
iverksattes, hvor mange har pAtalt problemet. ?
PK. Formentlig er det kun 24 husstande.
PK. Jeg skriver til kommunen og beder dem om forslag til en losning og nAr vi har den mA vi
vurdere hvad vigor.

Ad. Punkt 6. Eventuelt

Der blev droftet forsikringsdekning af fortovene ud for de enkelte ejendomme, her var det
vinterforanstaltninger der blev tenkt pA.

FM, vil prove at undersoge dekningen gennem forsikringsselskabet.
FM, vivil skare beplantningen pA stojvolden ned, samt noget af hakken mod stien, der
pAtankes at leje en flishugger til findeling af det nedskArne. Efter et overslag pA prisen
dakkes dette af RK - ja.

Naste msde afholdes den 6. junived Ole Brix, Vadderen 10 kl. 20,00

Referent: Jorgen Franke


