
Til bestyrelsen i

Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.

Referat fra bestyrelsesmodet den, 28. oktober 2008 kl. 19,00 ved Ole Brix, Vadderen 8, 5700 Svendborg

Der har varet afholdt bestyrelsesmode i grundejerforeningen Solyst fra kl. 19,00 til kl. 20,00

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Jorgen Franke, Claus Brix og Flemming Malling.

Claus Brix deltager i modet da Per Koopmann har onsket at udtr€ede af bestyrelsen.

Mod folgende dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra den 16. september 2008.

2. Gennemgang af okonomien.

3. Opdatering af hvad der er foretaget i forbindelse med udstykningen af Vadderens forlangelse.

4. Per Koopmann onsker at udtrade ud af bestyrelsen, hvorfor der er indkaldt suppleanten Claus Brix

5. Bestyrelsen konstitutierer sig.

6. FastsEttelse af tid for opmaling af de steder at fortovene skal oprettes.

7. Udlagning af store sten pe fellesarealet for at forhindre korsel over arealet,

8. Vintertjeneste.

9. Eventuelt.

Ad. Punk 1. Godkendelse af referat af 16. september 2008.

Der var ingen kommentarer til referatet som efterfolgende blev underskrevet.

Ad. Punkt 2. Gennemgang af skonomien.

Foreningens kassebog blev gennemgaet og afstemt med bankens beholdning. Her er ingen afuigelser.

Tryk forsikring kontaktes, tor at vurdere om vi har de rette forsikringsbetingelser (JF)

Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til regnskabet. JF vil i november/december udarbejde et
budget for eret 2009, nar de forventede betalinger for Aret 2008 er foretaget eller kendes.

En af de forste dage i januar afleveres regnskabet til revisor for Arsrevision.

Ad. Punkt 3. Opdatering af hvad der er foretaget i forbindelse med udstykningen af vadderens
forlangelse.

Vi har ved henvendelse til kommune faet dem til at foranledige at udstykker lavede en byggevej hl
byggepladsen.

Vi er orienteret om at de nye grunde gennem deres grundejerforening er forpligtende til at betale til
vedligeholdelsen af den farste del af Vadderen.

Vi er orienteret om at der skal dannes en grundejerforening nar halvdelen af byggegrundene er solgt, og i den
forbindelse var der stemning for at vi (JF) tager kontakt til Skipper Jsrgensen for at fa det sat ind i de vedtaegter
der udformes for udstykningen.
" Den nye udstykning betaler til vedligeholdelsen afden nuverende vej, og grundejerne iden nuvarende del af
Vadderen betaler ikke til den nye del afVedderens forl@ngelse da der ikke er gennemkorsel til Hojensvej og
derved ikke er korsel i omradet.'

Referat fra bestyrelsesmodet i Rantzausminde Kystpark den 28. oktober 2008.



Ud fra sidste bestyrelsesmodes beslutning om at ops@tte omkorselsvej, er der fremkommet tilladelse fra
kommunen til dette, der er afsendt foresporgsel til kommunens tekniske forvaltning om fremstilling og
godkendelse af teksten, dette afuenter svar.

Ad. Punkt 4. Per Koopmann onsker at udtrade ud af bestyrelsen,hvorfor der er indkaldt suppleanten
Claus Brix

Per Koopmann onsker af arbejdesmessige grunde at udtrade af bestyrelsen, der har veret flere forsag pa at
overtale Per, men alle er mislykkedes. Per blev takket for den arbejdsindsats som han har lagt iforeningen.

Ad. Punkt 5. Bestyrelsen konstitutioner sig.

Bestyrelsen konstitutioner sig med Ole Brix som formand for foreningen.

Ad. Punkt. 6. Fasbettebe af tid for opmellng af de steder at fortovene skal oprettes.

Ole Brix, Claus Brix, og Jorgen Franke, gennemgar fortovene lordag d. 1. november kl. 9,00 for at opmale de
steder fortovene skal oorettes.

Ad. Punkt 7. Udlagning af store sten pe fellesarealet for at forhindre korsel over arealet.

Der var aftalt med Kristian Kristensen at der skulle udlagges store sten tvers over de grsnne fallesarealer,
arbejdet er nu udfort sAledes at det ikke er muligt at kore tvers over fallesarealerne mere.

Ad. Punkt 8. Vintertjeneste.

Der er ogsA i ar aftalt snerydningsaftale med Ri-Boldet sker i samarbejde med Grundejerforeningen Sundparken
Rantzausminde. Aftalen i ar er 14% dyrere en sidste ar.

Vi har i alt 1310 mt. Der skal ryddes eller saltes.

Ad. Punkt 9. Eventuelt.

PK har taft med Asf;alt firmaet Munch (Hermann Rasmussen, teli.2215 3262), de vil komme og gennemgA vores
veje og lave det arbejde vi her finder nodvendigt, det er primart flydende lukninger af revnedannelser.

Der er efterfolgende aftalt at sagen skal vente til foraret.

FM spurgte tjl producenten af vejskilte da de overvejer at skifte til samme skilte, for helhedens skyld .

Naste bestyrelsesmode afholdes den 10. februar 2009 kl. 20,00 ved Jorgen Franke V@dderen 61 . Under
forudsetning at vi kan fa regnskabet feerdig ved revisor til denne dag.

Referent: Jorgen Franke

Claus Brix-Andersen ing Mal l ing

Referat fra bestyrelsesmodet i Rantzausminde Kystpark den 28. oktober 2008.


