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Til bestyrelseni
Grundejerforeni ngen Solyst.
Referatfra bestyrelsesmodetden 4. december2007 kl. 19,00til kl. 20,00 ved FlemmingMalling,Vadderen 39, 5700
Svendborg.
Deltagere:Ole Brix, Per Koopmann,Jorgen Franke,

Med folgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelseaf referatfra bestyrelsesmsdetden 28. august 2007
Gennemgangaf foreningensskonomi
Chikaner,gennemgangaf udsendtesporgeskemaer.
Status pi told og skat sagen.
Forberedelseaf regnskabstalfor 2008 budget.
Eventuelt

Ad. Punkt 1.

Godkendelse af referat fra bestvrelsesmodet den 28.auqust 2007.

Der var ingen kommentarertil det udsendtereferat.
Ad. Punkt 2. Gennemqanq af skonomi
Der blev udleveretkassekladdesamt kontoudtogfra banken.Posterneblev gennemgAetfor de enkelteudgifterog det
blev afstemtmed banken.Der var ingen bemarkninger.
Forst ijanuar aflevererJF regnskabettil revisoren,det forventesherefierferdig til naste bestyrelsesmode.
Ad. Punkt 3. Chikaner oi Vadderen. vurderinq af de indkomne spsrqeskemaer til emnet.
Der var udformetet sporgeskemader skulle belyse hvad beboernehavde af onsker mht. renoveringaf fortoveog til
etableringaf vejchikaner.
Der var besvarelser flra78Yoaf beboerne.
Pi begge hovedsporgsmAlene
blev der svaret klart nej. Der var ikke snske fra beboeme om renoveringaf fortoveeller
etableringaf vejchikaner.
Ud over det var der supplerendesvar flere beboere.Bestyrelsendrsftede svareneog vil arbejdevidere med flere af
dem.
Eks. andringer til skiltningen,opretningaf de omrAderhvor fliserneligger mest skave samt afskering af gres der
vokser ind over fliserne.Disse emner hsrer under RK.
Der var en enkeltforesporgselomkringrenoveringaf legepladsen.Det vil blive taget op til generalforsamlingen
som et
emne.
PK undersogerved kommuneog skiltefirmamulighedemefor en andret af skiltning.Emne hsrer til under RK.
Resultaterog bemarkningeme til sporgeskemaemeer lagt ud pt foreningenshjemmeside.
Ad. Punkt 4. Status pi told oq skat saqen. ud fra den skrivelser vi har modtaqet.
,

'

Der var enighedi bestyrelsen,at det var dejligtat sagen var kommet s6 langt,at vi nu havde f6et svar tilbage,og at
talleneder blev brugt i opgorelsenikke var blevettrukket ned men narmere det modsatte.Der vil nu vare en
horingsfase,hvorefterkommunenhar f6r det til behandling.
Det forventesat der vil ske tilbagebetalingud fra vurderingerneaf den enkelteparceller.Ud fra det medsendtekunne det
ses at udlejningsejendommene
ogs6 kom i betragtning.Det m6 vurderesom de, ud fra deres tilbagebetaling,bor have
en andel af omkostningerneder har varet.
Ad. Punkt 5. Forberedelse af reqnskabstal for budqet 2008.
Ud fra vores gennemgangaf skonomien,var det nu muligtat se hvordanet eventueltbudgetfor 2008 vil kunne se ud.

Bestyrelsesreferat
fra GrundejerforeningenS6lyst,den 4. december 2OO7.

J

Bestyrelsen gennemgikbudgettetog vil indstilletil generalforsamlingen,
at kontigentetvil blive 2000 kr. pr. parcelfor
2008.
Ved udsendelseaf regnskabetvil vi medsendebudgettetfor 2008.
Ad.Punkt.5. Eventuelt
OB fremlagdeet forslagtil nye nr. skilteved lommerne/vangerne.Det blev positivtmodtaget.OB undersogerherefter
hvad en sAdanlosning vil koste.
Bestyrelsenvil gerne p6skonnedet store arbejdeder er lavet af Per Koopmannmed hjemmesiden,sporge
undersogelsenog afldaringenmed en nedsattelse af grundverdien overforTold og Skat. OB kober nogle flaskervin til
PK.

Naste bestyrelsesmsde
fastsettestil den26.februarkl. 19ved PerKopmann,
Vedderen49.
Referent:
Jorgen
Franke

Bestyref
sesreferat
fra Grundejerforeningen
SOlyst,
den4. december2QO7.

