Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Solyst for tret 2006.
Generalforsamlingen
afholdesden 27. marts 2OO7kl. 19,00 i Sejlklubbenslokaler.
Dagsordenefter foreningensvedtagter.
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1 . V a l ga f d i r i g e n t .
2.Bestyrelsensberetning,
3. Fremlaggelseaf Srsregnskabtil godkendelse.
4. Foreleggelseaf drifts- og likviditetsbudget
til godkendelsesamt beslutningom
endring af bidrag
o9 eventueltindskud.
5.Forslagfra medlemmerne
6.Valgaf bestyrelse.
7.Valgaf 4 representantertil grundejerforeningen
Rantzausminde
Kystpark.
$. Valg af administrator.
9.Valg af registeret/stataut.revisor.
10. Eventuelt.

Per Koopmann byder velkommen,og orienteredeom at det var bestyrelsensmSlsatningat
der efter hver generalforsamlingen
blev udsendtreferat,sidste3r var turbulent,da der var
udskiftningaf bestyrelsesmedlemmer
lige efter generalforsamlingen,
hvorforder ikke var
overskudtil denneopgave.
1. Valo af diriqent.
BestyrelsenforeslogJargenFrankesom dirigent,der blev valgt uden modkandidat.
Dirigentensfgrste opgavevar at konstatereom forsamlingener lovlig 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 sidste3r generalforsamling
skrev vi til Kronborgen ekstra 9ang, farvi havde
planlagtat m-gdeop pA adressenfor at f3 en afgorelse,det var godt at vi brugte denne
fremgangsmSdefor vi fik kort efter beskedom at Kronborgvar gSet bort.
Enkensvaredeos tilbageat vi havdetilladelsetil at bruge de forskelligedata overforTold og
Skat.
Vi kontaktedelandinspektorerne
og fik her i januar de forngdnedata udleverede,vi har
bearbejdettalleneog fremsendtdem til Told og Skat og hSberdermed at have sat gang i
sagenom en nedsettelseaf vores grundvardier,grundet de grundforbedringer
der er
foretaget.
Stgrrelsesorden
kan der ikke sigesnoget om, vi beregnedetallenetil ca. 130.000kr. pr. grund
men det kan vere Told og Skat kommer til en anden vurdering.
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Foreningenvil formentligf3 en regningpE 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
personerder har varet aktive p3 omr8det, og nogle af personernefik ekstra arbejdsopgaver
pE deres arbejdeplads,ja, sE var det ikke muligt at f3 sommerfestenop at st8.
Vi m3 s3 hgre om der er stemningfor et nyt festudvalg,og at der er nogender meldersig.
Gresslflnino
Vi har lavet en felleslgsningpA gresslSningog den kom i 3r til at koste 9.75Okr for denne
forenings fellesarealer.
Vi havdesidste3r en debat om hvordanog i hvilkenrakkefolge vi skulle renoverevores
omrSder.
Rekkefolgen blev.
. Renoveringaf legepladsen
ved soen.
. Beplantningaf stojvolden
. Beplantningaf vores del af de gronnefallesomrSder.
o Renoveringaf fortovene p3 Vedderen
. Opsetning af vejchikaner.

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

Rekkefolgenvar alene ud fra hvad der var onskeligtog ikke vurderet om vi havdegkonomitil
at udforeopgaverne.Det var onskesedlenog s3 arbejdervi videre n8r vi har okonomidertil.
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 bestyrelsesmoderog 2 ekstraordinare generalforsamlinger.
og set ud fra det har Sret veret rolig, vi har afholdt 3 bestyrelsesmoderog ingen
ekstraordi nare generalforsamli
nger.
Bestyrelsenbest8raf MikaelNielsenformand,FlemmingMallingog Per Koopmann.
P3 modernehar vi arbeidet med.:
*
Fardigorelsenaf opgavenmed opdelingenaf grundejerforeningen
RK i 2 foreninger.
*
GresslSning.
*
Vinterbekempelse.
*
Oplysningsskilteomhundeluftning
*
*

Mgdemed kommunenom de fgrste 50 mt. af Vedderen.
Deltagelsei Sv. Kommuneom udviklingenaf lokalomrSdet.

*

Vejchikaner

Ferdiggarelsen af opgaven med opdelingen af grundejedoreningen
foreninger.
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Den planlagteopdelingaf RK i 2 foreningerer p3 nesten alle omrSderforlgbetefter
koreplanen,dog har vi et hengeparti, det er med advokatender skal fardiggore vores
vedtegter for tinglysningefter at foreningener delt op.
Vi presserp3 for en ferdiggorelsesSledesvi kan vedtagterne sendt ud til alle medlemmeri
foreningensomrSde.
Den Okonomiskevurderingfor opdelingenvil passeindenfor1-2.000 kr.
Grassltning.
Vi har ogsSi 3r lavet en aftale med KristianKristensenom grasslSningog den har fungeret
godt, vi gav beskedom hvornSrder skulle slSsgres og Kristian udfgrte det til vores
tilfredshed.
Som det senere kan ses kostede denne opgave foreningen kr. 14.900 kr.
Vinterbekampelse.
Vi har i lighedmed tidligere3r en aftale om snerydning- i 3r er den yderligereblevet udvidet
til alle vanger samt snerydningaf fallesstiengennemde gronneomrSder.
Vi har i 3r lavet snerydningsaftale
med RIBOL,grundet nogleafklaringsproblemer
med
SvendborgKommune, dette omrSde er svert at fastsette i budgettet da ingen kender dagen i
morgenog hvor meget sne der kommer.
Oplysningsskilte om hundeluftning
Sidste3r blev der rejst sporgsmSlom hundeluftningaf en beboeri Gr. Solyst,vi havdedet
oppe pE et bestyrelsesmgde,og havde forinden fSet pris p3 s8danneskilte, de ville koste 825
kr. pr stk. og hvis der skulle opsettes B-9 stk af dem mente bestyrelsenat denne opgave blev
for dyr.
Mgde med kommunen om de forste 5O mt. af Vedderen.
Sv. Kommunehar lagt slidlagpB Ae fgrste 50 mtr. af Vedderen, hvilketskullevere sket p3 et
tidligeregrundlag,det sene pSlagningstidspunkt
bevirkerat der alleredenu fremkommer
revnedannelse
i belegningen.
De 2 representanter fra teknisk forvaltning mente ikke at de navnte skader berigtigedetil en
reparation,vores argumentvar at vejen ikke ville have den samme holdbarhedsom den avrige
del af vedderen, selv om der var pSlagtslidlagevar etableretsenereen den avrigedel 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 problemermen sagenkan have betydninghvis Vadderen skal bruges
som fgdevej for den nye udstykning.
Deltagelse i Sv. Kommune om udviklingen af lokalomrtdet.
Sv. Kommunehavde inviterettil temadagover TankefuldomrSdet
den 11. november2006.
Bestyrelsenvar reprasenteret p3 modet, det var et spendende oplag der fremkom, der skulle
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nedsattes en folgegruppeog her m3 vi se om det bliverfulgt op. Kommunenskal have ros for
deresopleg til mgdet.
Vi har medsendtdet senesteopleg fra kommunentil grundejerforeningerne
samt til
bestyrelsen.
Vejchikaner
Dette emne har veret diskuteret p3 Z bestyrelsesmoder,der har varet indhentet brochurerog
d iskuteret udformn i nger.
Konklusionen
blev at vi ikke fglte at vores okonomikunne strekkes mere og at vi derfor m3
afuentetil der var mere pB kontoen.
Herefter blev beretningen diskuteret.
Der var stemningfor at sommerfestenskulle komme pB sporet igen, der blev derfor nedsatet
sommerfestudvalg
best8endeaf: Ulla Volder,Ulrik Banke,Torben Nielsen,Kaj Egelund,
Vejchikanerneblev diskuteret,der var for og imod at der blev etableretchikaner,for sagen
talte en nedsat hastighedog dermed storre sikkerhedfor bornene, imod talte at der ved tung
trafik kunne forekommespor i asfaltensamt at vi havdeen dSrligokonomi.
Konklusionen
blev at bestyrelsenskulle bearbejdesagenog tage den med i RK og der se hvad
der kunne lade sig gore, hvis RK var positivsE at komme med et par forslag,have undersagt
tilladelseved kommuneog gkonomi. Event.sammen med hvad fortoveneville koste at
reetableresamtidigt.
HereftersE at indkaldetil ekstraordinergeneralforsamling
og lade beboernevurdereom de vil
betalearbejdsopgaven
med det belgbdet vil koste som et engangsbelob.
Herefter blev beretn i ngen godkendt.
3. Fremlaggelse af lrsregnskab til godkendelse.
Det fremsendte regnskabblev gennemgSetp3 de enkelte poster.
Der var ingen kommentarertil regnskabetsom herefterblev godkendt.
4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om
andring af bidrag og eventuelt indskud.
Bestyrelsensforslag til budget blev gennemgSet, Bestyrelsenforest\r kontingentet fastsat tit
2000 kr. for tr. 20O7. Det tilsluttede forsamlingen sig.
5.Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommennogleforslag.
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6.Valg af bestyrelse.
PA valg er,
FormandenPer Koopmann- genvalg
MichaelNielsen, gnskedeikke genvalg
JargenFranke,genvalg
Ole Brix, Vadderen 8 blev valgt som ny til bestyrelsen.
Valg af : suppleant- Her blev Torben Nielsenog ClausBrix valgt.
7.Yalg af 4 reprasentanter

til grundejerforeningen

Rantzausminde Kystpark.

Her indstillerbestyrelsendet bliverde 3 der sidderi bestyrelsen,det tilsluttedeforsamlingen
sig.
8. Valg af administrator.
Her var det genvalgaf JargenFranke
9.Valg af registeret/stataut.revisor.
Bestyrelsenforesloggenvalg af Kaj Aage Rasmussen.Det tilsluttede forsamlingensig.
10. Eventuelt.
Der var et gnskefra en beboerom at der blev lagt et lag stabilgrusp3 skolestien nord-syd
ved ClausBrix.
Bestyrelsenlovedeat se p3 opgaven.
Dirigentenafslutter erhvervet og takker for en god debat.
Per Koopmannsluttedeaf og takkedefor god debat.
Bestyrelsenkonstituerersig p3 neste bestyrelsesmode.
Svendborgden,7 april 2007.
Jargen Franke
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