Referat fra genera lforsa m lin g i g ru ndejerforen in gen SOlyst.
Generalforsamlingen
afholdtesden 24. aprils 2008 kl. 19,00 ved Ole Brix, Vadderen 8, 5700
Svendborg.
FormandPer Koopmannbgd velkommen
1. Valo af diriqent.
Bestyrelsenforeslog JargenFrankesom dirigent hvilket blev vedtaget.
Dirigentensfgrsteopgavevar at konstatereom forsamlingenvar lovligt indvarslet.
Indkaldelsenvar udsendtden 26. marts hvilketer de 4 uger fgr afholdelsensom vedtegterne
foreskriver.
2. BesWrelsens beretnino,
Der har veret afholdt 5 bestyrelsesmoderi Srets lab, og de emner der har varet bearbejdet
er:
Told & Skat saoen for at ft nedsat qrundvardien.
Alle har nu modtagetnoglevurderingsskrivelser
fra Told Skat, deresopgorelserhar resultereti
nogle nedsettelseraf grundverdiernefor de forbedringerder er sket p3 grundene,hvilket nu
er til vurderingved SvendborgKommune,hvor de skal lave de endeligevurderingerog
beregningerp3 hvad vi kan f3 af godtgorelser,men vi forventer da nogle gode resultater.
Foreningenhar fSet en regningpB O.AZSkr.for landinspektorernes
arbejde.
Foreninoen har ftet en hiemmeside. - of-solvst.dk
Det er flere gange blevetdiskuteretom vi gerne ville have en hjemmeside.Per tilbgd at gore
arbejdet,og vi synesselv at der er kommet et godt resultatud af det. Vi har her lagt
vedtagter, lokalplaner,regnskaber,referaterm.m ind, sB man altid kan finde foreningens
papirerder. Der er ligeledeslagt de samme data ud for Rantzausminde
Kystpark.
En tak til Per for arbejdet.
Sommerfest.
Den var afuiklet p3 en god og positiv m8de. Festudvalgeter indstillet p3 at fortsatte arbejdet
og vil komme med et opleg til lidt fornyelserp3 omrSdet.
UdvalgetbestSraf: TorbenBomholt,Ulla Volderog Kaj Egelund.
Grassltninq
Vi har lavet en falleslgsningpA grasslSningmed Krebsen.Det kom i regnskabs8ret
2007 til at
koste8969,- (3r 2006 - 9.750 kr) for arbejdetp3 Sslystsfallesarealer.
Chikaner ol Vadderen /fortoves renoverino.
Ud fra beboernesgnske om at f3 en nedsattelse af hastighedenpB stamvejen Vadderen,
mente bestyrelsenat det var vigtigt at f3 en holdningfra s3 mangeaf beboernesom muligt.
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Da vi ikke fglte at kunne belastealle beboerneokonomiskuden der havdeveret mulighedfor
a t g i v e e n h o l d n i n gt i l k e n d e .
Vi udsendtederfor et sporgeskema,Der kom 78 o/oaf besvarelsertilbage, resultatet sagde
klart at der ikke var stemningfor vejchikaner.Per Koopmannuddybedeundersogelsen,
da han
var ankemandp3 denne opgave.
Der arbejdeslige nu og her pB at finde losningertil vore fortove,eller i det mindstefE vore
greskanter afgrenset p3 en eller anden m8de.
Nve Skilte til lommerne
p3 Oe2 af lommernepB hojre side af Vadderen er der ingen henvisningtil hvilke husnr.der
findes i lommerne, og de avrige 3 lommers skilte er ikke lavet for store, s3 vi har sat denne
opgave pE listen for udfgrelsei indevarende 3r.
Da det er skilte til lommerneder harer ind under grundejerforeningen
Solyst,skal pengene
tagesfra denneforeningspengekasse.
Herefter er der et udsnit af beretninoen fra RK.
Vi har ogsSher afholdt 5 bestyrelsesmoder
og ingen ekstraordineregeneralforsamlinger.
BestyrelsenbestSrnu af Per Koopmannsom formand,FlemmingMallingog Ole Brix
P3 modernehar vi arbeidetmed.:
*
Ferdigorelsenaf opgavenmed opdelingenaf grundejerforeningen
RK i 2 foreninger.
*
GresslSning.
*

Vinterbekampelse.

{t
{t

Oprensningaf vejbronde.
Arbejdsdagp3 votden.

*
{.

Deltagelsei Sv. Kommuneom udviklingenaf lokalomrSdet.
vejchikaner

Fardigggrelsen af opgaven med opdelingen af grundejerforeningen RK i 2
foreninger.
Den planlagteopdelingaf RK i 2 foreningerer nu helt ferdig, og vore vedtegter er efter
tinglysningnu lagt ud p3 foreningenshjemmeside.
Det okonomiskeved opdelingenkom pB S.+OOkr, ud over budgettet,efter at Krebsenhavde
betalt deresandel.
Grassltning.
Vi har ogsSi 3r haft en aftale med KristianKristensenom gresslSningog den har fungeret
godt, vi gav beskedom hvornSrder skulleslSsgres og Kristianudfgrtedet til vores
tilfredshed.
Som det senerekan ses kostede denne opgave foreningen kr. 13.718,- (mod Sret far med
14.900 kr.)
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Vinterbekempelse.
Vi har i lighed med tidligere3r en aftale om snerydning- i 3r er den ikke blevet brugt serlig
meget. Det er en post der er sver at vurdere.
Ukrudt oll Volden
Vi fik henvendelsefra en beboer i det fgrste vange, der fglte at ukruttet var blevet for
voldsomt.Vi tog det op i bestyrelsenog lavedeen arbejdsdag,der modte 7 husstandeop, vi
startedemed lidt morgenkaffeog hyggedeos, hvoreftervi gik til opgaven,ca. 3-4 timer
senerehavde vi lgst opgaven.
Hvisdet bliver nodvendigt,vil vi gentageindsatsenigen i 3r.
Deltagelse i Sv. Kommune om udviklingen af lokalomrtdet.
Sv. Kommunehavde inviterettil temadagomkringTankefuldomrSdet.
Bestyrelsenvar
representeretp3 modet, og der var gode dialogerom omrSdetsmuligheder.Vi har jo ogsSi
den seneretid kunnet lese videreom det vindendeprojekt og hvad det indeberer.
Vejchikaner
Dette emne harer ind under Grundejerforeningen
Rantzausminde
Kystpark,men vi lavede
p3 Solystsmedlemmerfor at f3 Oet bredestmuligevurderingsgrundlag
undersogelsen
til
opgaven.
Hereftergik vi over til SOLYST,s generalforsamlingsdagsorden
igen.
3. Fremlaggelse af trsregnskab til godkendelse.
JargenFrankegennemgikregnskabet.Der blev spurgt til hvordander blev beregnetkontigenttil Rantzausminde
Kystpark.?
JargenFrankeforklarede,at der bliver lavet en vurdering,i Rantzausminde
Kystpark,af hvad
der skal brugespengetil og hvilke aktiviteterder skal vere i det kommende3r. Ud fra det
beregneskontigentet.
Der var ingenyderligerekommentarertil regnskabetsom herefterblev godkendt.
Regnskabet
for Rantzausminde
blev gennemgSetog her fremstodsammenhengetmed
kontigentetsstorrelse.
4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om
andring af bidrag og eventuelt indskud.
JargenFrankegennemgik budgettet for det kommende3r, og ud fra dette foreslog bestyrelsen
at have kontigentettil 22OOkr pr. husstandfor Sret 2OOB.
Det tilsluttedeforsamlingensig.
5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommennogenforslag.
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6. Valg af bestyrelse.
PA valg er den siddendebestyrelse.Dirigentenforespurgteom der onskesnye
bestyrelsesmed
lemmer i nd?
Der kom ingen tilkendegivelser
fra forsamlingen,hereftermodtogde 3 bestyrelsesmedlemmer
genvalg.
Formanden Per Koopmann
Ole Brix,
,Argen Franke,
Valg af: suppleantHer blev ClausBrix og ThomasIshoj valgt som suppleanter.
7. Y algaf 4 reprasentanter til grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.
Her indstillerbestyrelsenat det bliver de 2 der sidderi bestyrelsensamt JargenFranke.
Det tilsluttedeforsamlingensig.
8. Valg af administrator.
Der var genvalgaf JargenFrankesom administrator.
9. Valg af registreret/stataut.revisor.
Bestyrelsen
foresloggenvalgaf Kaj Aage Rasmussen,hvilketder var tilslutningtil.
1O. Eventuelt.
CarstenV.:
Vedderensforlengelsesamt de ekstra byggegrundevil give en stor trafik gennemomrSdet,
Carstenforeslogat vi mgder op ved kommende byr8dsmoderog giver vores utilfredshed
tilkende,da man tidligerehar lovet at der ikke udstykkesflere grundefor vejnetteter
udbygget.Fra forsamlingenvar der tilslutningtil at mgde op i det omfang det er muligt.
CarstenV.:
Der findes sm8 havefirmaer/mand som tager ud og afretter fortove, og greskanter, s3 vi m3
kontakteen sSdanfor at fB et tilbud.
P.Koopmann.:Bestyrelsenvil arbejdemed sagen.
ClausB.: Stien bag deresparceltrenger til stabilgrus,bestyrelsenvil tage problemetop.
Dirigentenafsluttede hvervet og takkede for en god debat.
Per Koopmannafsluttedegeneralforsamlingen.
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