
Til bestyrelsen i
G ru ndeje rforen i n ge n Ra ntza us m i nde Kystpa rk.

Referat fra bestyrelsesmsdet den 28. august 2007 k\.19,45 ved Jorgen Franke, Vadderen 61, 5700
Svendborg

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Flemming Malling.

Med folgende dagsorden :

1. Godkendelse af bestyrelses referat af 6. juni. 2007.
2. Gennemgang af skonomien.
3. Vadderens forlangelse. (kommunens respons)
4. Hjemmeside for Grundejerforeningen Solyst.
5. Ukrudt pA volden (diskussion og aftlaring)
6. Eventuelt

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af 6. Juni 2007.

Efter gennemgang blev referatet underskrevet uden kommentarer.

Ad. Punkt 2. Gennemoanq af skonomien.

Der blev udleveret kassekladde og bankkontoudtog over foreningens okonomi, efter gennemgang af tallene
blev de godkendt uden kommentarer.

Ad. Punkt 3 Vadderens forlanoelse (Kommunens respons ud fra tilsendte brev.)

PK havde modtaget svar fra kommunen, vores anmodning om den nye udstyknings deltagelse i
omkostningerne til vejen, ville blive behandlet sammen med de indsigelser der var indkommet til lokalplanen
De samlede indsigelser vil blive behandlet i byrAdet.

Ad. Punkt 4. Hiemmeside for Grundeierforeninqen Sslvst.

Grundejerforeningen Solyst's hjemmeside var blevet ferdig, og blev presenteret for bestyrelsen, der var
rosende ord til skaberen (PK), siden var enkel uden den megen pop, indholdet var relevant stof for
beboerne. Der var ogs6 en fane, under hvor at Rantzausminde Kystpark blev prasenteret, strukturen er her
den samme som ved Solyst.

Ad. Punkt 5. Ukrudt oi volden(diskussion oo afklarinol

Der var til grundejerforeningen Solyst kommet et brev om ukrudt p6 volden, bestyrelsen for Solyst har
besluttet, at der afholdes en arbejdsdag, den 7. Oktober hvor vi tager fat pi opgaven.

Ad. Punkt 6. Eventuelt.

Der er rettet henvendelse til kloakfirma pA TAsinge om oprensning af bronde, de har siden meddelt at de
ikke kunne pAtage sig opgaven, den er nu bestilt ved Ribol Kloakservice. (vi har 54 bronde der skal renses.)

Vi har afsendt brev til udlejningsejendommenes advokat omkring bil pA fallesarealet, brevet er videresendt
til udlejer med en indskarpelse.

Der var fremkommet brev fra Tryg forsikring om forhojelse af premien for arbejdsskade.

OB, har vi mulighed for at pAvirke Mersk volden, si den bliver sl6et, PK vilforesporge nabo, der er ansat
derovre hvem vi skal have fat p6.

Naste bestyrelsesmsde fastsattes til den, 27. november kl. 19. Ved Flemming Malling, Vedderen 39.

Referent: Jorgen Franke

Per Koopmann Mall ing


