
Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Solyst for tret 2006.

Generalforsamlingen afholdes den 27. marts 2OO7 kl. 19,00 i Sejlklubbens lokaler.

Dagsorden efter foreningens vedtagter.

.  1 .Valg af  d i r igent .
o 2.Bestyrelsensberetning,
o 3. Fremlaggelse af Srsregnskab t i l  godkendelse.
o 4. Foreleggelse af drif ts- og l ikviditetsbudget t i l  godkendelse samt beslutning om

endring af bidrag
. o9 eventuelt indskud.
o 5.Forslag fra medlemmerne
o 6.Valg af bestyrelse.
. 7.Valg af 4 representanter t i l  grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.
o $. Valg af administrator.
. 9.Valg af registeret/stataut.revisor.
. 10. Eventuelt.

Per Koopmann byder velkommen, og orienterede om at det var bestyrelsens mSlsatning at
der efter hver generalforsamlingen blev udsendt referat, sidste 3r var turbulent, da der var
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer l ige efter generalforsamlingen, hvorfor der ikke var
overskud t i l  denne opgave.

1. Valo af dir iqent.

Bestyrelsen foreslog Jargen Franke som dir igent, der blev valgt uden modkandidat.

Dir igentens fgrste opgave var at konstatere om forsamlingen er lovl ig indvarslet, indkaldelsen
er udsendt den 24. februar hvilket er over de 4 uger som vedtagterne foreskriver.

fl. BesWrelsens beretnino,

Der har varet afholdt 3 bestyrelsesmoder iSrets lab, og de emner der har varet oppe er, at
arbejdet videre med at f3 nedsat grundverdien ved Told & Skat.

Kort efter sidste 3r generalforsamling skrev vi t i l  Kronborg en ekstra 9ang, farvi havde
planlagt at m-gde op pA adressen for at f3 en afgorelse, det var godt at vi brugte denne
fremgangsmSde for vi fik kort efter besked om at Kronborg var gSet bort.

Enken svarede os t i lbage at vi havde t i l ladelse t i l  at bruge de forskell ige data overfor Told og
Skat.

Vi kontaktede landinspektorerne og f ik her i  januar de forngdne data udleverede, vi har
bearbejdet tal lene og fremsendt dem ti l  Told og Skat og hSber dermed at have sat gang i
sagen om en nedsettelse af vores grundvardier, grundet de grundforbedringer der er
foretaget.

Stgrrelsesorden kan der ikke siges noget om, vi beregnede tal lene t i l  ca. 130.000 kr. pr. grund
men det kan vere Told og Skat kommer t i l  en anden vurdering.
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Foreningen vi l  formentl ig f3 en regning pE ca. 7000 kr. for landinspektgrernes arbejde.

Sommerfest blevet ikke til noget sidste sommer.
Det er et stort arbejde at f3 sat telt op og ned, og da det har veret den samme kreds af
personer der har varet aktive p3 omr8det, og nogle af personerne fik ekstra arbejdsopgaver
pE deres arbejdeplads, ja, sE var det ikke muligt at f3 sommerfesten op at st8.

Vi m3 s3 hgre om der er stemning for et nyt festudvalg, og at der er nogen der melder sig.

Gresslflnino
Vi har lavet en fel leslgsning pA gresslSning og den kom i 3r t i l  at koste 9.75O kr for denne
foreni ngs fellesarealer.

Vi havde sidste 3r en debat om hvordan og i hvi lken rakkefolge vi skulle renovere vores
omrSder.

Rekkefolgen blev.
. Renovering af legepladsen ved soen.
. Beplantning af stojvolden
. Beplantning af vores del af de gronne fal lesomrSder.
o Renovering af fortovene p3 Vedderen
. Opsetning af vejchikaner.

n r .  1 .
nr. Gennemfan/udfa*..
nr .  3
nr .  4 .
n r . 2

Rekkefolgen var alene ud fra hvad der var onskeligt og ikke vurderet om vi havde gkonomi t i l
at udfore opgaverne. Det var onskesedlen og s3 arbejder vi videre n8r vi har okonomi dert i l .

Herefter blev der taoet et udsnit af beretninoen fra RK.

Dette er det 5 3r hvor vi har en lokalbestyrelse der styrer foreningen.

Hvad har vi foretaget os i Srets lgb.

Sidste 3r afholdte vi 9 bestyrelsesmoder og 2 ekstraordinare generalforsamlinger.
og set ud fra det har Sret veret rolig, vi har afholdt 3 bestyrelsesmoder og ingen
ekstraord i nare generalforsamli nger.

Bestyrelsen best8r af Mikael Nielsen formand, Flemming Mall ing og Per Koopmann.

P3 moderne har vi arbeidet med.:

* Fardigorelsen af opgaven med opdelingen af grundejerforeningen RK i 2 foreninger.
*  Gress lSning.
* Vinterbekempelse.

*  Oplysningssk i l teomhundeluf tn ing

* Mgde med kommunen om de fgrste 50 mt. af Vedderen.

* Deltagelse i Sv. Kommune om udvikl ingen af lokalomrSdet.

* Vejchikaner

Ferdiggarelsen af opgaven med opdelingen af grundejedoreningen RK i 2
foreninger.
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Den planlagte opdeling af RK i 2 foreninger er p3 nesten al le omrSder forlgbet efter
koreplanen, dog har vi et hengeparti ,  det er med advokaten der skal fardiggore vores
vedtegter for t inglysning efter at foreningen er delt op.
Vi presser p3 for en ferdiggorelse sSledes vi kan vedtagterne sendt ud t i l  al le medlemmer i
foreningens omrSde.

Den Okonomiske vurdering for opdelingen vi l  passe indenfor 1-2.000 kr.

Grassltning.

Vi har ogsS i 3r lavet en aftale med Krist ian Kristensen om grasslSning og den har fungeret
godt, vi gav besked om hvornSr der skulle slSs gres og Kristian udfgrte det til vores
ti l fredshed.

Som det senere kan ses kostede denne opgave foreningen kr. 14.900 kr.

Vinterbekampelse.

Vi har i  l ighed med t idl igere 3r en aftale om snerydning - i  3r er den yderl igere blevet udvidet
t i l  al le vanger samt snerydning af fal lesstien gennem de gronne omrSder.

Vi har i  3r lavet snerydningsaftale med RIBOL, grundet nogle afklaringsproblemer med
Svendborg Kommune, dette omrSde er svert at fastsette i budgettet da ingen kender dagen i
morgen og hvor meget sne der kommer.

Oplysningsskil te om hundeluftning

Sidste 3r blev der rejst sporgsmSl om hundeluftning af en beboer i  Gr. Solyst, vi havde det
oppe pE et bestyrelsesmgde, og havde forinden fSet pris p3 s8danne skilte, de ville koste 825
kr. pr stk. og hvis der skulle opsettes B-9 stk af dem mente bestyrelsen at denne opgave blev
for dyr.

Mgde med kommunen om de forste 5O mt. af Vedderen.

Sv. Kommune har lagt sl idlag pB Ae fgrste 50 mtr. af Vedderen, hvi lket skulle vere sket p3 et
t idl igere grundlag, det sene pSlagningstidspunkt bevirker at der al lerede nu fremkommer
revnedannelse i belegningen.

De 2 representanter fra teknisk forvaltning mente ikke at de navnte skader berigtigede til en
reparation, vores argument var at vejen ikke vi l le have den samme holdbarhed som den avrige
del af vedderen, selv om der var pSlagt sl idlage var etableret senere en den avrige del af
Vedderen.

P3 grund af vores protester blev sagen taget med i et mgde i teknisk forvaltning til
bearbejdning, hvorfra vi senere har f8et afslag.

Vi f8r ikke her og nu problemer men sagen kan have betydning hvis Vadderen skal bruges
som fgdevej for den nye udstykning.

Deltagelse i Sv. Kommune om udvikl ingen af lokalomrtdet.

Sv. Kommune havde inviteret t i l  temadag over TankefuldomrSdet den 11. november 2006.
Bestyrelsen var reprasenteret p3 modet, det var et spendende oplag der fremkom, der skulle
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nedsattes en folgegruppe og her m3 vi se om det bl iver fulgt op. Kommunen skal have ros for
deres opleg t i l  mgdet.

Vi har medsendt det seneste opleg fra kommunen t i l  grundejerforeningerne samt t i l
bestyrelsen.

Vejchikaner

Dette emne har veret diskuteret p3 Z bestyrelsesmoder, der har varet indhentet brochurer og
d iskuteret udform n i nger.

Konklusionen blev at vi ikke fglte at vores okonomi kunne strekkes mere og at vi derfor m3
afuente til der var mere pB kontoen.

Herefter blev beretningen diskuteret.
Der var stemning for at sommerfesten skulle komme pB sporet igen, der blev derfor nedsat et
sommerfestudvalg best8ende af: Ulla Volder, Ulr ik Banke, Torben Nielsen, Kaj Egelund,

Vejchikanerne blev diskuteret, der var for og imod at der blev etableret chikaner, for sagen
talte en nedsat hastighed og dermed storre sikkerhed for bornene, imod talte at der ved tung
trafik kunne forekomme spor i  asfalten samt at vi havde en dSrl ig okonomi.

Konklusionen blev at bestyrelsen skulle bearbejde sagen og tage den med i RK og der se hvad
der kunne lade sig gore, hvis RK var posit iv sE at komme med et par forslag, have undersagt
t i l ladelse ved kommune og gkonomi. Event. sammen med hvad fortovene vi l le koste at
reetablere samtidigt.

Herefter sE at indkalde t i l  ekstraordiner generalforsamling og lade beboerne vurdere om de vi l
betale arbejdsopgaven med det belgb det vi l  koste som et engangsbelob.

Herefter blev beretn i ngen god kendt.

3. Fremlaggelse af lrsregnskab t i l  godkendelse.

Det fremsendte regnskab blev gennemgSet p3 de enkelte poster.

Der var ingen kommentarer t i l  regnskabet som herefter blev godkendt.

4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om
andring af bidrag og eventuelt indskud.

Bestyrelsens forslag til budget blev gennemgSet, Bestyrelsen forest\r kontingentet fastsat tit
2000 kr. for tr. 20O7. Det tilsluttede forsamlingen sig.

5.Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommen nogle forslag.
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6.Valg af bestyrelse.

PA valg er,

Formanden Per Koopmann - genvalg
Michael Nielsen, gnskede ikke genvalg
Jargen Franke, genvalg

Ole Brix, Vadderen 8 blev valgt som ny t i l  bestyrelsen.

Valg af :  suppleant - Her blev Torben Nielsen og Claus Brix valgt.

7.Yalg af 4 reprasentanter til grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.

Her indsti l ler bestyrelsen det bl iver de 3 der sidder i  bestyrelsen, det t i lsluttede forsamlingen
s ig .

8. Valg af administrator.

Her var det genvalg af Jargen Franke

9.Valg af registeret/stataut.revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Kaj Aage Rasmussen. Det tilsluttede forsamlingen sig.

10. Eventuelt.

Der var et gnske fra en beboer om at der blev lagt et lag stabilgrus p3 skole st ien nord-syd
ved Claus Brix.

Bestyrelsen lovede at se p3 opgaven.

Dirigenten afslutter erhvervet og takker for en god debat.

Per Koopmann sluttede af og takkede for god debat.

Bestyrelsen konstituerer sig p3 neste bestyrelsesmode.

Svendborg den,7 apri l  2007.

Jargen Franke
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