
Til bestyrelsen i grundejerforeningen Solyst

Referat fra b€sqr€lsesmsdet den 30. juni 20lO kl. 19.(X) ved Jrgen Franke pa Vedderen 61,57fi)
Svendborg.

Tilstede var, Ole Bri:q Thomas Ishoj og Jorgen Franke.

PA dagsorden va folgende:

l. Gennemgang og godkendelse afreferatet fi-ad. l(HI2-2010.
2- Foreningem *ononi, herunder forldct afer€ts kontingent til foreningen.
3. Diskussim om sfukturen i RK €r optinal nlr de nye udsykninger er fordige.
4. Ska siden sidsl

Flydcnde asfah rtpoationer. (fordeling af rrgning)
Vcjfond-

5- Ev€ntuelt

Ad. Pt. l-
Efter gennerngang blev referalet godkendt og underskrevet.

Ad.Pt.2.
Der blev udleveret kontou&og som blev afstemt med kassekladden, bilagene blev gennernglet og
underskrevet. Alle medlenrmer havde indb€talt der€s kontingent til foreningen.

Ad. Pt.3.
Der blev diskuteret om den ftjerntidige stnrktur i RK var rigtig og da er den ikke, da vi mi fonente at de
tilkommende boligejere ogsi vil have indfiy&lse, da & ogst skal d€ttagp i betaling til omrad€ts
vedligeholdelse m.m.
Bestyrelscn var positiv fc en yderligere diskussion i bestyrelsen for RK.

Ad. PL 4.
Vengemes asfalt rcparation med flydende asfalt, vengerne og stamvejen er gennemgla og vengerne har
f!rf. ca- 23-25'/o tf ilrf. der q tfrfort af atejde. Hvorfor &r ovefftes 25 o/o af regningen pi 9 .7tl2s k. =
2.450,00 kr. til RK som har betalt den fulde rcgning

Vejfond, de belob, 300 kr. pr. husstand, der er opkrevet pe defie lrs kontingen! vil i irs regnskaba blive frt
for sig selv, slledes at der altid kan ses hvor stort belsbet er.

Ad. Punkt 5-
Foreningen giver ogsi i ir et tilskud til teltleje i forbindelse med sommerfesten. Er afsat i budgeoet
Bestyelsen besluuede d give PK en piskonnelse afde artejde der laves med foreningens hjemrneside - OB
overt'ringer PK 3 fl. Vin.

Neste bestyelsesmode blw faSlagt til den

Refer€nt, Jorgen Franke - l.juli 2010

15. setrember 2010 kl. 19,fi) ved Ole Brix, Vsedder€n E.
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