Referatfra generalforsamlingen
i Rantzausminde
kystpark
Generalforsamlingen
blevafholdttorsdagden, 29. marts 2007 kl. 19,00.Vadderen 61, 5700Svendborg.
var der
ud af mulige6 reprasentanter
Grundetlraver af MikaelNielsenbad JargenFrankevelkommen,
madt4op samtat dervaren fuldmagt.
Hereftergik deltagerne
overtil generalforsamlingen.
Dagsorden
eftervedtagterne
1. Valgaf dirigent
2. Bestyrelsensberetning
3. Fremlaggelseaf irsregnskab til godkendelse
4. Forelaggelseaf drifts-og likviditetsbudget
samtbeslutning
til godkendelse
om endringaf bidragog eventueltindskud.
5. Forslagfra medlemmerne/bestyrelsen.
6. Valg af bestyrelse.
MichaelNielsen.
formand
Flemming
Malling
PerKoopmann
Valg af suppleant:
7. Valg af administrator.
8. Valg af registereUstataut.revisor.
9. Eventuelt
Ad. punkt 1. Valgaf dirigent
Bes$relsenforeslogJorgenFrankesomdirigentDirigenten
konstaterede
at forsamlingen
er lovligtindvarslet
da den er udsendtmeddatoenden24.februar
indvarsles
med
4
og skal
uger.
2. Bestyrelsensberetning
Beretningfor iret 2006.
Detteer det 5 Ar hvorvi haren lokalbestyrelse
der styrerforeningen.
Hvadharvi foretagetos i Aretslob.
generalforsamlinger.
SidsteArafholdtevi 9 bestyrelsesmoder
og 2 ekstraordinare
og ingenekstraordinare
og set ud fra det harAretveret rolig,vi har afholdt3 bestyrelsesmsder
generalforsamlinger.
Mallingog PerKoopmann.
Bes$relsen
bestAraf MikaelNielsenformand,Flemming
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PA moderneharvi arbeidetmed.:
r' Ferdigorelsen
RK i 2 foreninger.
medopgavenaf opdelingen
af grundejerforeningen
r' GrasslAning.
r' Vinterbekampelse.
/ Oplysningsskilteomhundeluftning
/ Msdemedkommunenom de forste50 mt.af Vadderen.
/ Deltagelse
i Sv. Kommuneom udviklingen
af lokalomrAdet.
/ Vejchikaner
Fardiggorelsenaf opgavenmed opdelingenaf grundejerforeningenRK a2 foreninger.
dog harvi
Denplanlagteopdelingaf RK i 2 foreningerer pAnesten alleomrAderforlobetefterkoreplanen,
efterat foreningen
et hangeparti,det er medadvokatender skalferdiggorevoresvedtegterfor tinglysning
er deltop.
Vi presserpAfor en ferdiggorelsesAledesvi kanvedtegternesendtud til alle medlemmeriforeningens
omrAde.
passeindenfor1-2.000kr.
Denokonomiske
vurdering
iforbindelse
medopdelingen,
vilformentlig
Grasslining.
Vi harogs6i Ar laveten aftalemedKristianKristensen
om gresslAningog den harfungeretgodt,vi gav
beskedom hvornArder skullesl6sgras og Kristianudfsrtedettil vorestilfredshed.
Somdet senerekan ses kostededenneopgaveforeningenkr. 14.900kr.
Vinterbekampelse.
- i Arer denyderligere
blevetudvidettil allev€nger
Vi hari lighedmedtidligere
Aren aftaleom snerydning
samtsnerydning
af fellesstiengennemde gronneomrAder.
medSvendborg
Vi hari Arlavetsnerydningsaftale
medRIBOL,grundetnogleafklaringsproblemer
Kommune,
detteomr6deer svart at fastsattei budgettetda ingenkenderdageni morgenog hvormeget
sneder kommer.
Oplysningsskilte
om hundeluftning
SidsteAr blevder rejstsporgsmAl
om hundeluftning
af en beboeri Gr. Solyst,vi havdedet oppepAet
bestyrelsesmode,
og havdeforindenfAetprispAsAdanneskilte,de villekoste825 kr. pr stk.,hvisder skulle
at opgavenvar for dyr at
vare effekti skiltningen
var der behovfor 8-9 skilteog hermedfandtbestyrelsen
lsseiforholdtil hvaddetvar.
Msde med kommunenom de fsrste 50 mt. af Vadderen.
Sv. Kommunehar lagtslidlagpAde forste50 mtr.af Vedderen,hvilketskullevare sketpAet tidligere
grundlag,
i
revnedannelse
detsenepAlagningstidspunkt
bevirker
at deralleredenu fremkommer
belegningen.
til en reparation,
fra tekniskforvaltning
menteikkeat de navnte skaderberigtigede
De 2 reprasentanter
som den ovrigedel af vedderen,selv
voresargumentvar at vejenikkevillehaveden sammeholdbarhed
om dervar pSlagtslidlagevar etableretsenereen den ovrigedel af Vadderen.
hvorfravi
til bearbejdning,
PAgrundaf voresprotesterblevsagentagetmedi et msdei tekniskforvaltning
senereharfAetafslag.
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Vi fir ikkeherog nu problemermensagenkanhavebetydninghvis Vadderenskalbrugessomfodevejfor
den nyeudstykning.
Deltagelsei Sv. Kommuneom udviklingenaf lokalomridet.
Sv. Kommunehavdeinviterettil temadagoverTankefuldomrAdet
den 11. november2006.Bestyrelsen
var
representeretpAmodet,detvar et spandendeoplag der fremkom,der skullenedsattesen folgegruppe
og her mAvi se om det bliverfulgtop. Kommunen
skalhaverosfor deresoplag til modet.
Vi har medsendtdet senesteoplag fra kommunentil grundejerforeningerne
samttil bestyrelsen.
Vejchikaner
Detteemneharveret diskuteretpA2 bestyrelsesmsder,
der harveret indhentetbrochurerog diskuteret
udformninger.
Konklusionen
blevat vi ikkefolteat voresokonomikunnestrekkesmereog at vi derformAafuentetil der
var merepd kontoen.
Beretningenkom dereftertil diskussion.
pAgeneralforsamlingen
Ud fra beboersnsker
i Solystvar bestyrelsen
der blevetp6lagt,at arbejdemedat
findelssningermedvejchikaner,
og hvisbestyrelsen
i RK ( somer den bestyrelse
der tagerbeslutningen)
kunnefindeet par losningsforslag
villeSolystgernehaveforslagene
til vejledende
afstemning.
Eventuelt
sammenmedat der blevarbejdetpAat undersogehvaden reetablering
af fortovenevillekommetil at koste.
LosningenkunnesAvare at de enkeltegrundejereindbetalte
et belobkontantfor ikkeat fA en lobendehojt
belobi kontingent
til foreningen.
Hvisder ikkevar stemningfor at betalebelobetkontant,skulleforslagetfalde.
FM menteat problemetvar overvurderet
og at der i stedetburdetagesfat pAde der ksrtefor starkt pA
vejen.De der rejstesagenvar enkeltpersoner
og FM folteikkeat heleomrAdetskullebetalefor en s6dan
losning.
Bestyrelsen
tageremnetop til diskussionpAneste bestyrelsesmode.
Herefterblev beretningengodkendt.
Ad punkt 3. Fremlaggelseaf irsregnskabtil godkendelse
posterblevgennemgAet,
Regnskabets
der var enkelteforesporgsler
til poster.
Regn skabetblev herefter godkendt.
Ad. punkt 4. Forelaggelseaf drifts- og likviditetsbudgettil godkendelsesamt beslutning
om andring af bidrag og eventueltindskud.
Derblevudleveretbudgetfor Aret2007, de enkelteposterblevgennemgAet
og vurderet.
De hvideandelsboligforeninger
der fra i Arer medp6 fuldtkontingent,
ud fra den diskussionen
der var pA
sidstebestyrelsesmsde,
onskedeogs6at der ved nedklipning
af voldensbeplantning,
var okonomisk
resursertil rAdighed
for en containerellerflisehugger.
Detkunneforsamlingen
tilsluttesig. Derskullevere sA megenlufti budgettetat det kandakkes.
pr. storparcelblev herefterfastsattil kr. 12.00C,00
Kontingentet
pr. storparcel.
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Ad. punkt 5. Forslagfra medlemmerne/bestyrelsen.
Derer inqenindkomneforslaqog bestyrelsen
har ikkefremsendtnogen.
Ad. punkt 6. Valg af bestyrelseog suppleant.
Malling
PAvalger PerKoopmann,
MikaelNielsenog Flemming
MikaelNielsenonskedeikkegenvalg,i stedetblevOle Brixindvalgt.
Dervargenvalgaf PerKoopmann
Malling.
og Flemming
Valgaf suppleant:
HerblevderblevvalgtJorgenFranke
Ad. punkt 7. Valg af administrator.
JorgenFrankeblevvalgtsomadministrator.
Ad. punkt 8. Valg af registereUstataut.revisor.
Svendborg.
Besgrelsenforesloggenvalgaf revisorKajAageRasmussen
, Odensevej,
Detblevtilsluttet.
Ad. punkt 9. Eventuelt
Dervarfremkommet
en mailfra advokatClausBaggeat han mentevoresvedtagterskullegennemgAs
yderligere
varder
medopdelingen
lar de kunnesendestil tinglysning,
underdetfsrstemsdei forbindelse
og sendestil
blevetset pAvedtagterneog her udtryktat de aleneskulletilpassesefteropdelingen
godkendelse
vedkommunen.
Kommunen
hargodkendtvedtegternesAvi onskerat holdeet modemedde 2 advokaterfor at fA en
pAsagen.
afklaring
og VagnHansen.
Dersogesafholdtmsdei uge 15- eventuelt
meddeltagelse
af bestyrelsesmedlemmer
Vadderen49.
Naste bestyrelsesmsde
fastsettestiltirsdagden24.aprilkl. 19,00ved Per Koopmann,
Modetkl. 19,00er i Solystog kl.20,15er detmodeti RKderer pAdagsordenen.
kl.21,00
Generalforsamlingen
afsluttedes
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