
Til bestyrelsen i Grundejerforeningen SOlyst.

Referat fra bestyrelsesmodet den 23. januar 2007 kl. 19,OO til kl. 2O.OO ved Flemming Malling,
Vadderen 39

Deltagere: Michael Nielsen, Per Koopmann, Jorgen Franke og Flemming Mal l ing

Med folgende dagsorden :

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmodet den 25. oktober 2006.
Akonomi/ herunder regnskabsafslutning for tret 2006.
Budgetgennemgang for Aret 2OO7.
Status pt totA og skat sagen.
Fastlaggelse af dato for generalforsamlingen.
Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af referat fra besWrelsesmode den 25. oktober 2006.

Der var ingen bemarkninger til referatet.

Ad. 2. Okonomi/herunder reqnskabsafslutnino for Aret 2OO6.

Der blev udleveret bilag af kassekladde og udskrift, tallene blev gennemg8et og
kommenteret ud fra de poster der var endringer til siden sidste made. Der var ingen
kommentarer til det forelagte. Regnskabsafslutningen var ferdig fra revisor og blev
gennemg8et, her var de gamle poster over 5 3r udlignet, s3 de ikke fremover vil indgS i
regnskaberne.

Ad.3. Budoetoennemoanq for lret 2OO7.

Der blev forelagt et budget, hvor kontingentet for hver af de 36 parceller var p5 2O0O kr.,
ud fra udgangspunktet at kontingentet til RK var 12.000 kr. pr. storparcel. Herefter vil
regnskabet balancere med 3.450 kr. i overskud. - de omkostninger der vil komme til
sagen Told og Skat til Landinspektorerne. Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte opleg.

Ad. 4. Status of saoen told oo skat

lF havde rykket Landinspektorerne d.d. og havde p3 et mode fSet udleveret diverse
papirer til udregning og aflevering til Told og Skat, der aftaltes arbejdsmode den 30. januar
kl .  19,30 ved JF Vedderen 61.

Ad. 5. Fastlaooelse af dato for oeneralforsamlinoen.
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Der fastsettes tirsdag den 27. marts som dato for generalforsamlingen, stedet er det
samme som sadvanlig, i Sejlklubbens lokaler, tidspunktet er sat til kl. 19,00, Mikael
Nielsen er sat pB som koordinator for aftalen med sejlklubben. Udsendelsens udformes
som t idl igere og udsendes senest d.26. februar 2007.

Eventuelt

Neste mode afholdes i marts mdr. inden generalforsamlingen.

Referent: Jorgen Franke

PK, arbejder med en model for hjemmeside som forventes op her i forSret, siden skal
indeholde de relevante oplysninger om foreningens aktiviteter samt hvad der er aftalt p3
bestyrelsesmoderne. Der forventes en Sdig driftsudgift i storrelsen pE g-SOO t<r.
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