
Til bestyrelsen i
G ru ndejerforen i ngen Solyst.

Referat fra bestyrelsesmodet den, 28. Oktober 2008 kl. 19.00 til kl. 20.00 ved Ole Brix, Vadderen 8, 5700
Svendborg.

Deltagere: Ole Brix, Per Koopmann, Claus Brix-Andersen og Jorgen Franke.

Med folgende dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra den 16. september 2008.
2. Gennemgang af skonomien.
3. Per Koopmann snsker at udtrade ud af bestyrelsen, hvorfor der er indkaldt suppleanten Claus Brix.
4. Bestyrelsen konstitutierer sig.
5. Skilteopsetning.
6. Det fremtidige ansvar for foreningens hjemmeside.
7. Eventuelt.

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestvrelsesmsdet den 16. September 2008.

Referatet blev godkendt uden kommentarer..

Ad. Punkt2. Qlkonomi.

Siden sidste mode har der varet falgende bevagelser pa kontoen, rentetilskrivning og den 6rlige
webbetaling til hjemmesiden.

Der blev udleveret kontoudtog sa bestyrelsen kunne folge bevagelserne.

Der var ingen kommentarer til posterne.

Ad, Punkt 3. Per Koopmann snsker at udtrade ud at bestvrelsen. hvorfor der 6r indkaldt suppleanten
Claus Brix.

Per Koopmann onsker af arbejdesmessige grunde at udtrade af bestyrelsen, der har varet flere forsog pa
at overtale Pe( men alle er mislykkedes. Per blev takket for den arbejdsindsats som han har lagt i
foreningen.

Ad. Punkt 4. Bestvrelsen konstitutierer siq.

Bestyrelsen konstitutioner sig med Ole Brix som formand for foreningen.

Ad. Punkt. 5. Skilteopsatninq.

Kaj Egelund og Jorgen Franke har petaget sig opgaven at fe gravet de nye vengeskilte ned, der har varet
lidt problemer med storrelser og korrekte tekster med det skulle vare afklaret med DALUSIO.

Ad. Punkt 6. Det fremtidiqe ansvar for foreninqens hiemmeside,

PK har hidtil styret toreningens hjemmeside, dette vil PK fortsat patage sig ud fra de PDF filer som JF
fremsender til Per. Opgaven fortsetter derfor som hidtil.

Ad. Punkt 7. Eventuelt.

Naste bestvrelsesmode afholdes den 10. februar 2008 19,00 ved Jorgen Franke. Under forusatning at
revtsor ve regnskabet ferdig,

Franke

Claus Brix-Andersen Ole Brix Jorgen Franke


