
Til bestyrelsen i
G rundejerforen i ngen Solyst.

Referat fra bestyrelsesmodet den, 26. februar 2008 kl. 19.00 til kl. 20.00 ved Per Koopmann, Vadderen 49,
5700 Svendborg.

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Jorgen Franke.

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra besgrelsesmodet den 4.december 2007.
2. Gennemgang af Arsregnskab, revisorbemarkninger samt foreningens drift siden sidste made.
3. Planlagning af generalforsamlingen og stedet for samme.
4. Opsamling fra sidste mode.

a. Nye skilte til lommerne i Solyst omrAdet.
b. Andet.

5. Eventuelt.

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestvrelsesmsdet den 4. december 2007.
Der var ingen kommentarer til det udsendte referat.

Ad. Punkt 2. Gennemoano af ircreqnskab. revisorbemarkninoer samt foreninoens drift siden sidste
msde.
Vi har fAet regnskabet retur fra revisor, regnskabet udviste et mindre overskud i forhold til det budgeterede
p6 kr 466. der var forskydninger pA de enkelte poster i b6de * o9 - men resultatet var ibalance i forhold til
budgettet.
Revisors bemarkninger blev gennemgAet og underskrevet til revisorprotokollen.
Foreningens drift siden sidste mode, her havde der alene varet en mindre rentetilskrivning.

Ad.Punkt 3. Planlaoninq af qeneralforsamlinqen oo stedet for samme.
Datoen for aftoldelse af generalforsamlingen blev fastsat til den 24. april og traditionen tro, vil den blive afholdt i
sejlklubbens lokaler, Ranzausminde Havn, tidspunktet er sat til kl. 19,00
Der udsendes indbydelse til generalforsamlingen i uge 11, hvor sAvel regnskab for Solyst og Rantzausminde vil blive
medsendt. Der anmodes om at der sker en tilbagemelding om deltagelse til Per Koopmann.

Ad. Punkt 4. Oosamlino fra sidste msde.
a. Nye skilte til lommerne i Solyst omrAdet.

OB. havde undersogt mulighederne, efter diskussion var der enighed om at OB tager billede af de skilte som
udlejningsejendommene havde fAet opsat, sAledes at hvis vi skal have skilte sA er der en helhed for hele
Vadderen, herefter vil OB fA skiltefirmaet til at give en pris pA de skilte.
Dette tages med til generalforsamlingen sAledes den kan nikke ja eller nej til emnet.

b. Andet.
Der kommer nye beboer i Vadderen 63, fra 1. maj, den nye ejer er Johannes Mortensen.

Ad. Punkt.S. Eventuelt.
PK. Der er ikke kommen nogen tilbagemelding fra SV. Kommune om hvad der kommer at nedsattelser i
forbindelse med vi har fAet et storre fradrag for grundforbedringer.
I forbindelse med indhentning af andet tilbud havde PK, fAet tilbud pA gresslAning af vores fallesarealer,'tilbudet lad pA kr. 1800 kr. pr grasslining og der forventes ca.20 grasslAninger pr. Ar.

Viforventes at lave en ordning med Kristian Kristensen om den kommende serson.
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