
Til beetyrelsen i grundeierforcningen Solyst

Rebnatfra Hyrebesmsde den 12. maj 2fi)9, kl. 19.00 ved Jorgen Fnanke pd Vadderen 61, 5700
Svendborg.

Til modet var folgerde: Chus Brix Andersen og Jorgen Franke, grundet misfiorst6else var Ole Brix
ftavarende til msdet
Cler var ingen godkendebe af referat da det sidst referat var fra for general$orsamlingen og er underskrevet

Pt dagsorden er folgende:

1. Bestyrelsen konstituerersig.
2- Foreningensskonomi.

Herunder brlobet af indbehlingeme fia medlemmers drskontingent.
3. Sket siden sidst

Aftalen om grassEning.
Sommerfesfien.
Vurdering af legepladsen. (udskiflning af gynge)

4. Asf;altbehandling af svindrcvner.
5. Arbeidsd4 p6 sfiojrclden.
6. Eventuelt

Ad. punkt 1. Bectyrctuen konslihrercrsig.
Ob Brix blev konstitueret som brmand.

Ad. punkt 2. Forcnlngem okononri.
lrdbetafi,ngerne marqilede indbetaling fta 4 parceffer, som Er udtgv€ret en rykker i denne uge. De
udbetalinger der har yaret bbv gennemgdet og underskrevet af Chus Brix.
lGsse kladden blev afstemt med bankkonto, der er ingen difierencer.

Ad. punkt 3, Sltet sklen sirls[
Vi har rnod@et tilbuddet fia Kristian Kristensen om grasslining br denne sommer, prisniveauet er lig
silste 6rtal. Afulen blev godkendt

Sommerbsfirdvalget har udsendt et prognam br sornmerbsten til en aften mftlt i august mined.

Vurdering af legepladsen, de 2 mdl banger ogsa i 6r til nye net, hvis der er vilje til rcnovering af dem,
betabr forenirBen geme for rnaterialerne.
Gyrqe og bve er ok, men ernnet legeplads skal tages op pi et senere mode for en narmere wrdeing.

Ad. punlt 4- Asfa[Dehandling af svlndrsvner.
JF har taget kontakt til asfalffirma, de kommer og vurderer opgaven og finder tdspunktet hvor det er
beffi at udfsre opgaven.

Ad. punkts. Arbeidsdag pa@poHen.
Der skal soges at sprsjte stojvolden br ukrudt her og nu, qf senere vurdere om behovet er der br en
arbejdsdag. Evt- efter furien.

Ad. punkt 6. Eventrcll
CBA breslog at vore veje og lommer blev bjet af kornmunen, det er lang tid siden det sirlst er udfsrt. JF
bestilbr opgeilen ved kornmunen.

l{asb bestyrebesrnsde aftc{des i august maned, Oes$rcfesmeOlernmer bedes fiemserde brslag til


