
Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Solyst.

Referat fra bestyrelsesmodet den 25. april2007 kl. 19,00 ved Per Koopmann, Vadderen 49

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Jorgen Franke,

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmodet den 23. januar 2007.
2. Bes$relsen konstituerer sig.
3. Gennemgang af okonomi
4. Sket siden sidst.
5. Status pA told og skat sagen.
6. Eventuelt

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestvrelsesmsdet den 23. ianuar 2007.

Referat fra den 23. januar samt fra generalforsamlingen blev godkendt uden bemerkninger.

Ad. Punkt 2. Bestvrelsen konstituerer siq.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per Koopmann som formand.

Ad. Punkt 3. Gennemqanq af skonomien.

Der blev udleveret kassekladde og kontoudtog fra banken, de indkomne poster er afstemt og
passer med banken.
Der manglede nogle fA at fA indbetalt kontingenter og der afuentes e. 14 dage tar der rykkes
for pengene. Nr. 79 har ogs6 i Ar indbetalt kontingent 2 gange.

Ad. Punkt 4. Sket siden sidst.

A. Ksrsel med bil pA gronne omr6der
Der er igen korsel med bil ind over de gronne omr6der fra en beboer i
udlejningsejendommene, JF har informeret den pAgaldende, og informeret om at hvis det
fortsatter vil der ske henvendelse til administrator af ejendommene.
B. Gresaftale med Kristian Kristensen.
Prisen for grasslAning af regnvandsbassin og rundkorslen nord for vadderen er pr. gang kr.
450 kr. og for godning af rundkorslen 200 kr.
Festudvalget har fastsat datoen for grundejerforeningsfesten, det blev lordag den 30. juni.

Ad. Punkt 5. Status pi told oo skat saoen.

PK. har haft ringet og forespurgt til sagen, den ligger i bunken og vil blive behandlet nAr
sagsbehandleren kommer dertil.

Ad. Punkt 6. Eventuelt. '

PK, det vil vare en god ting at fA sendt vores referat ud fra generalforsamlingen. JF lovede at
fA det sat op i noget der lignede tidligere udsendelser.

Naste bestyrelsesmode fastsattes til den 6. juni kl. 19,00 ved Ole Brix, Vadderen 10.

Referent: Jorgen Franke


