Til bestyrelseni
Rantzausminde
Kystpark.
Grundejerforeningen

Referatfra bestyrelsesmodet
den,28. oktober2008kl. 19,00ved Ole Brix,Vadderen 8, 5700Svendborg
i grundejerforeningen
Solystfra kl. 19,00til kl. 20,00
Derharvaret afholdtbestyrelsesmode
Malling.
Deltagere:
OleBrix,PerKoopmann,
JorgenFranke,ClausBrixog Flemming
af bestyrelsen.
ClausBrixdeltageri modetda Per Koopmannhar onsketat udtr€ede
Modfolgendedagsorden:
af referatetfra den 16.september2008.
1. Godkendelse
2. Gennemgang
af okonomien.
af Vadderensforlangelse.
3. Opdatering
af hvadder er foretageti forbindelsemed udstykningen
4. PerKoopmannonskerat udtrade ud af bestyrelsen,
hvorforder er indkaldtsuppleantenClausBrix
konstitutierer
sig.
5. Bestyrelsen
6. FastsEttelseaf tid for opmalingaf de stederat fortoveneskaloprettes.
7. Udlagningaf storesten pe fellesarealetfor at forhindrekorseloverarealet,
8. Vintertjeneste.
9. Eventuelt.
Ad. Punk 1. Godkendelseaf referataf 16. september 2008.
til referatetsom efterfolgende
blevunderskrevet.
Dervar ingenkommentarer
Ad. Punkt2. Gennemgang
af skonomien.
kassebogblevgennemgaetog afstemtmedbankensbeholdning.Her er ingenafuigelser.
Foreningens
(JF)
Trykforsikringkontaktes,tor at vurdereom vi harde retteforsikringsbetingelser
havdeingenyderligerekommentarer
JF vil i november/december
udarbejdeet
Bestyrelsen
til regnskabet.
budgetfor eret2009,nar de forventedebetalingerfor Aret2008er foretagetellerkendes.
En af de forstedagei januarafleveresregnskabettil revisorfor Arsrevision.
Ad. Punkt3. Opdateringaf hvad der er foretageti forbindelsemed udstykningenaf vadderens
forlangelse.
Vi harved henvendelse
til kommunefaet dem til at foranledigeat udstykkerlavedeen byggevejhl
byggepladsen.
er forpligtendetil at betaletil
Vi er orienteretom at de nye grundegennemderesgrundejerforening
vedligeholdelsen
af den farstedel af Vadderen.
nar halvdelenaf byggegrundene
er solgt,og i den
Vi er orienteretom at der skaldannesen grundejerforening
forbindelse
var der stemningfor at vi (JF)tagerkontakttil SkipperJsrgensenfor at fa det sat ind i de vedtaegter
der udformesfor udstykningen.
" Dennyeudstykning
iden nuvarendedelaf
afden nuverendevej,og grundejerne
betalertil vedligeholdelsen
til Hojensvejog
da der ikkeer gennemkorsel
Vadderenbetalerikketil den nye del afVedderensforl@ngelse
dervedikkeer korseli omradet.'
Kystparkden 28. oktober2008.
i Rantzausminde
Referatfra bestyrelsesmodet

Ud fra sidstebestyrelsesmodes
beslutningom at ops@tteomkorselsvej,
er der fremkommettilladelsefra
kommunentil dette,der er afsendtforesporgseltil kommunens
tekniskeforvaltningom fremstillingog
godkendelse
af teksten,detteafuentersvar.
Ad. Punkt4. Per Koopmannonsker at udtrade ud af bestyrelsen,hvorforder er indkaldt suppleanten
Claus Brix
Per Koopmannonskeraf arbejdesmessigegrundeat udtrade af bestyrelsen,
der har veret flereforsagpa at
overtalePer,menalleer mislykkedes.Per blevtakketfor den arbejdsindsats
som han har lagt iforeningen.
Ad. Punkt5. Bestyrelsenkonstitutionersig.
Bestyrelsen
konstitutioner
sig medOle Brixsom formandfor foreningen.
Ad. Punkt.6. Fasbettebe af tid for opmellng af de steder at fortoveneskal oprettes.
OleBrix,ClausBrix,og JorgenFranke,gennemgar
fortovene
lordagd. 1. november
kl. 9,00for at opmalede
stederfortoveneskaloorettes.
Ad. Punkt7. Udlagning af store sten pe fellesarealet for at forhindre korsel over arealet.
Dervar aftaltmed KristianKristensenat der skulleudlaggesstorestentvers overde grsnnefallesarealer,
arbejdeter nu udfortsAledesat det ikkeer muligtat koretvers overfallesarealernemere.
Ad. Punkt8. Vintertjeneste.
Derer ogsAi ar aftaltsnerydningsaftale
med Ri-Boldetsker i samarbejdemed Grundejerforeningen
Sundparken
Rantzausminde.
Aftaleni ar er 14%dyrereen sidstear.
Vi har i alt 1310mt. Derskal ryddesellersaltes.
Ad. Punkt9. Eventuelt.
PK hartaftmedAsf;altfirmaetMunch(HermannRasmussen,
teli.22153262),de vil kommeog gennemgAvores
vejeog lavedet arbejdevi her findernodvendigt,det er primart flydendelukningeraf revnedannelser.
Derer efterfolgende
aftaltat sagenskalventetil foraret.
FM spurgtetjl producenten
af vejskilteda de overvejerat skiftetil sammeskilte,for helhedensskyld.
Naste bestyrelsesmode
afholdesden 10.februar2009kl. 20,00ved JorgenFrankeV@dderen61. Under
forudsetningat vi kanfa regnskabetfeerdigved revisortil dennedag.
Referent:JorgenFranke

ClausBrix-Andersen

Kystpark
den28.oktober2008.
i Rantzausminde
Referatfra bestyrelsesmodet

ingMalling

