
Til bestyrelsen i
G ru ndeje rforen i n gen Ra ntza usm i n de Kystpa rk.

Referat fra bestyrelsesmsdet den, 26. februar 2008 kl. 20,00 ved Per Koopmann, Vadderen 49, 5700
Svendborg

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

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af bes$relses referat af 4. december. 2008.
2. Gennemgang af Arsregnskabet, revisorbemarkninger samt regnskabstal siden sidste mode.
3. Fastsettelse af generalforsamling og stedet for afholdelse.
4. Opsamling siden sidste mode

a. Skilte til stamvejen Vedderen. (PK)
b. Tilbud pA afrensning af graskanter ved fortovene. (PK)
c. Andet

5. Eventuelt

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af 4. december 2007.

Efter gennemgang blev referatet underskrevet uden kommentarer.

Ad. Punkt 2. Gennemoano af irsreqnskabet. revisorbemarkninoer samt reqnskabstal siden sidste
msde.

Arsregnskabet var fremsendt far madet, de afvigelser der var til posterne var betinget af mindre sne som gav
en mindre udgift, rensning og tomning af vejbronde som ikke havde varet tomt tidligere, gav en udgift pA
9.056 kr, og den afsluttende opgorelse ved deling af Krebsen og Vedderen i 2 grundejerforeninger, gav en
merudgift pA 6.a00 kr efter Krebsen havde taget deres andel. De ovrige poster var meget ligende de samme
poster Aretfar. Driftregnskabet udviste herefter et overskud p429.712kr.

Det kommende Ars budget blev gennemgAet, og de tidligere Ars indbetalinger (12.000 kr pr. storparcel)
indstilles til generalforsamlingen for en vedtagelse. Da det vil give lidt elastik ved fremtidige aktiviteter.

Revisorbemarkningerne blev gennemlast og efterfolgende underskrevet.

Der havde ikke varet bevegelser pA bankkontoen siden sidste mode (kun en rentetilskrivning)

Ad. Punkt 3. Fastsaftelse af qeneralforsamlinq oo stedet for afholdelse.

Datoen for afholdelse af generalforsamling blev fastsat til den, 29. april 2008, kl. 19,00 pA adressen
Vadderen 61, 5700 Svendborg.

Ad Punkt 4. Oosamlino siden sidste mode

a. Skilte til stamvejen Vadderen. (PK)
PK havde forespurgt ved SV. Kommune om muligheden for at satte andre hastighedsskilte op, eller at skilte
med legende born, Sv. Kommune foreslog i stedet nedsattelse af hastigheden gennem udfsrelse af
vejbump pA vejen. Den mulighed havde bes$relsen lige varet igennem, og den losning havde ikke varet
mulig, hvorfor bestyrelsen tager sagen af bordet.

b. Tilbud pA afrensning af greskanter ved fortovene. (PK)
PK havde fAet indhentet et tilbud pA opretning af satninger langs stamvejen, af vores fortove, samt afretning
af graskant, tilbudet lad pA 46.000 kr. + moms.

Referar fra bestyrelsesmodet i Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark den, 26. februar 2008



Der blev diskuteret forskellige losningsmodeller for at fA det optimale ud af vores investering, FL, indhenter
en alternetiv pris, og her fAr prisen for hvad det vil koste at lagge nye fliser.

Det indkomne vil bestyrelsen arbejde videre pA, efter generalforsamlingen.

c. Andet
Her var der ingen emner.

Ad. Punkt 5. Eventuelt

Her var der ingen bemarkninger.

Neste bestyrelsesmsde fastsattes ved generalforsamlingen.

Referent: Jorgen Franke

Per Koopmann

Referar fra bestyrelsesmsdet i Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark den, 26. februar 2008.


