
Til bestyrelsen i
Gru ndejerforen ingen Solyst.

Referat fra bestyrelsesmsdet den 28. august 2007 kl. 1 9,00 til kl. 19,45 ved Jorgen Franke, Vadderen 61 , 5700
Svendborg.

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Jorgen Franke,

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmodet den 6.juni 2007.
2. Gennemgangafskonomi
3. Chikaner.
4. Status pA told og skat sagen.
5. Ukrudt p6 volden
6. Hjemmeside for Solyst.
7. Eventuelt

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestvrelsesmsdet den 6.iuni 2007.

Der var ingen kommentarer til det udsendte referat.

Ad. Punkt 2. Gennemoano af okonomi

Der blev gennemgiet foreningens kassebog og afstemt overfor kontoudtog. Der var ingen bemarkninger.

Ad. Punkt 3. Chikaner pi Vadderen.

PK havde taget kontakt til Svendborg kommune om et mode for at vurdere hvordan en chikanelosning kunne udformes
p6 stamvejen Vadderen.

Der er efierfslgende aftalt msde pA stamvejen den 20. september kl. 16, hvor der vurderes hvad der er muligt.

Ad. Punkt 4. Status oi told oq skat saoen.

Der er igen rykket pA sagen, der ligger i alt 4.500 sager der skal behandles, de sager der arbejdes pA pt. Er sager der er
indfeveret i 2005, vores sag er indbereftet 4. Februar 2OO7 . \rt mA derfor have tAlmodighed da det vil tage tid fsr vores
sag kommer for.

Ad. Punkt 5. Ukrudt oi volden.

Vi har modtaget en mail fra en beboer der bor op mod volden, der gives udtryk for at der er meget ukrudt pA volden. PK
har lavet en besigtigelse og mA give medlemmet ret. Der vil derfor soges afholdt en arbejdsdag den 7. Oktober, hvor vi
starter med lidt morgenkaffe og derefter gAr i gang med at rydde op i det ukrudt der er pA volden. PK laver en lsbeseddel
og fAr den rundelt.

Ad. Punkt 6. Hiemmeside for Grundeieforeninqen Sslvst.

PK har arbejdet med at fi en hjemmeside op og kore, det er nu lykkedes og adressen er blevet: gf-solyst.dk.
Her skal aktuelle dokumenter fra kommune, vedtegter, beboer, bestyrelse, referater, regnskaber og budgefter legges
ind.

Der vil ligeledes vare et link til et afsnit der dekker de samme omr6der for Grundejerforeningen Rantzausminde
Kystpark.
Der har varet nogle opstartsomkostninger, ca. 306 kr., som er betalt.

Ad.Punkt. T Eventuelt

Ingen bemarkninger.

Naste bestyrelsesmsde fastsaftes til den, 27. november kl. 19. Ved Flemming Malling,

Referent: Jorgen Franke
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Per Koopmann Ole Brix Jorgen Franke


