
Referat fra genera lforsa m lin g i g ru ndejerforen in gen SOlyst.

Generalforsamlingen afholdtes den 24. apri ls 2008 kl. 19,00 ved Ole Brix, Vadderen 8, 5700
Svendborg.

Formand Per Koopmann bgd velkommen

1. Valo af dir iqent.

Bestyrelsen foreslog Jargen Franke som dirigent hvilket blev vedtaget.

Dir igentens fgrste opgave var at konstatere om forsamlingen var lovl igt indvarslet.
Indkaldelsen var udsendt den 26. marts hvi lket er de 4 uger fgr afholdelsen som vedtegterne
foreskriver.

2. BesWrelsens beretnino,

Der har veret afholdt 5 bestyrelsesmoder i Srets lab, og de emner der har varet bearbejdet
e r :

Told & Skat saoen for at ft nedsat qrundvardien.
Alle har nu modtaget nogle vurderingsskrivelser fra Told Skat, deres opgorelser har resulteret i
nogle nedsettelser af grundverdierne for de forbedringer der er sket p3 grundene, hvi lket nu
er t i l  vurdering ved Svendborg Kommune, hvor de skal lave de endelige vurderinger og
beregninger p3 hvad vi kan f3 af godtgorelser, men vi forventer da nogle gode resultater.

Foreningen har fSet en regning pB O.AZS kr.for landinspektorernes arbejde.

Foreninoen har ftet en hiemmeside. - of-solvst.dk

Det er f lere gange blevet diskuteret om vi gerne vi l le have en hjemmeside. Per t i lbgd at gore
arbejdet, og vi synes selv at der er kommet et godt resultat ud af det. Vi har her lagt
vedtagter, lokalplaner, regnskaber, referater m.m ind, sB man alt id kan f inde foreningens
papirer der. Der er l igeledes lagt de samme data ud for Rantzausminde Kystpark.

En tak til Per for arbejdet.

Sommerfest.
Den var afuiklet p3 en god og positiv m8de. Festudvalget er indstillet p3 at fortsatte arbejdet
og vi l  komme med et opleg t i l  l idt fornyelser p3 omrSdet.

Udvalget bestSr af: Torben Bomholt, Ulla Volder og Kaj Egelund.

Grassltninq
Vi har lavet en fal leslgsning pA grasslSning med Krebsen. Det kom i regnskabs8ret 2007 t i l  at
koste 8969,- (3r 2006 - 9.750 kr) for arbejdet p3 Sslysts fal lesarealer.

Chikaner ol Vadderen /fortoves renoverino.
Ud fra beboernes gnske om at f3 en nedsattelse af hastigheden pB stamvejen Vadderen,
mente bestyrelsen at det var vigt igt at f3 en holdning fra s3 mange af beboerne som muligt.
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Da vi ikke fglte at kunne belaste al le beboerne okonomisk uden der havde veret mulighed for
at  g ive en holdning t i lkende.

Vi udsendte derfor et sporgeskema, Der kom 78 o/o af besvarelser tilbage, resultatet sagde
klart at der ikke var stemning for vejchikaner. Per Koopmann uddybede undersogelsen, da han
var ankemand p3 denne opgave.

Der arbejdes l ige nu og her pB at f inde losninger t i l  vore fortove, el ler i  det mindste fE vore
greskanter afgrenset p3 en el ler anden m8de.

Nve Skilte til lommerne
p3 Oe 2 af lommerne pB hojre side af Vadderen er der ingen henvisning t i l  hvi lke 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 udfgrelse i indevarende 3r.

Da det er ski l te t i l  lommerne der harer ind under grundejerforeningen Solyst, skal pengene
tages fra denne forenings pengekasse.

Herefter er der et udsnit af beretninoen fra RK.

Vi har ogsS her afholdt 5 bestyrelsesmoder og ingen ekstraordinere generalforsamlinger.

Bestyrelsen bestSr nu af Per Koopmann som formand, Flemming Mall ing og Ole Brix

P3 moderne har vi arbeidet med.:

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

* Vinterbekampelse.

{t Oprensning af vejbronde.
{t Arbejdsdag p3 votden.

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

Fardigggrelsen af opgaven med opdelingen af grundejerforeningen RK i 2
foreninger.

Den planlagte opdeling af RK i 2 foreninger er nu helt ferdig, og vore vedtegter er efter
t inglysning nu lagt ud p3 foreningens hjemmeside.

Det okonomiske ved opdelingen kom pB S.+OO kr, ud over budgettet, efter at Krebsen havde
betalt deres andel.

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

Som det senere kan ses kostede denne opgave foreningen kr. 13.718,- (mod Sret far med
14.900 kr.)
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Vinterbekempelse.
Vi har i  l ighed med t idl igere 3r en aftale om snerydning - i  3r er den ikke blevet brugt serl ig
meget. Det er en post der er sver at vurdere.

Ukrudt oll Volden
Vi fik henvendelse fra en beboer i det fgrste vange, der fglte at ukruttet var blevet for
voldsomt. Vi tog det op i bestyrelsen og lavede en arbejdsdag, der modte 7 husstande op, vi
startede med l idt morgenkaffe og hyggede os, hvorefter vi gik t i l  opgaven, ca. 3-4 t imer
senere havde vi lgst opgaven.

Hvis det bl iver nodvendigt, vi l  vi gentage indsatsen igen i 3r.

Deltagelse i Sv. Kommune om udvikl ingen af lokalomrtdet.
Sv. Kommune havde inviteret t i l  temadag omkring TankefuldomrSdet. Bestyrelsen var
representeret p3 modet, og der var gode dialoger om omrSdets muligheder. Vi har jo ogsS i
den senere t id kunnet lese videre om det vindende projekt og hvad det indeberer.

Vejchikaner
Dette emne harer ind under Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark, men vi lavede
undersogelsen p3 Solysts medlemmer for at f3 Oet bredest mulige vurderingsgrundlag t i l
opgaven.

Herefter gik vi over t i l  SOLYST, s generalforsamlingsdagsorden igen.

3. Fremlaggelse af trsregnskab til godkendelse.
Jargen Franke gennemgik regnskabet. -

Der blev spurgt t i l  hvordan der blev beregnet kontigent t i l  Rantzausminde Kystpark. ?
Jargen Franke forklarede, at der bl iver lavet en vurdering, i  Rantzausminde Kystpark, af hvad
der skal bruges penge t i l  og hvi lke aktiviteter der skal vere i  det kommende 3r. Ud fra det
beregnes kontigentet.

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

Regnskabet for Rantzausminde blev gennemgSet og her fremstod sammenhenget med
kontigentets storrelse.

4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om
andring af bidrag og eventuelt indskud.
Jargen Franke gennemgik budgettet for det kommende 3r, og ud fra dette foreslog bestyrelsen
at have kontigentet t i l  22OO kr pr. husstand for Sret 2OOB.

Det t i lsluttede forsamlingen sig.

5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommen nogen forslag.
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6. Valg af bestyrelse.
PA valg er den siddende bestyrelse. Dir igenten forespurgte om der onskes nye
bestyrelsesmed lem mer i nd ?

Der kom ingen t i lkendegivelser fra forsamlingen, herefter modtog de 3 bestyrelsesmedlemmer
genvalg.

Formanden Per Koopmann
Ole Brix,
,Argen Franke,

Valg af: suppleant -

Her blev Claus Brix og Thomas Ishoj valgt som suppleanter.

7. Y algaf 4 reprasentanter til grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.
Her indsti l ler bestyrelsen at det bl iver de 2 der sidder i  bestyrelsen samt Jargen Franke.
Det t i lsluttede forsamlingen sig.

8. Valg af administrator.
Der var genvalg af Jargen Franke som administrator.

9. Valg af registreret/stataut.revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Kaj Aage Rasmussen, hvi lket der var t i lslutning t i l .

1O. Eventuelt.
Carsten V.:
Vedderens forlengelse samt de ekstra byggegrunde vi l  give en stor traf ik gennem omrSdet,
Carsten foreslog at vi mgder op ved kommende byr8dsmoder og giver vores utilfredshed
ti lkende, da man t idl igere har lovet at der ikke udstykkes f lere grunde for vejnettet er
udbygget. Fra forsamlingen var der t i lslutning t i l  at mgde op i det omfang det er muligt.

Carsten V.:
Der findes sm8 havefirmaer/mand som tager ud og afretter fortove, og greskanter, s3 vi m3
kontakte en sSdan for at fB et t i lbud.

P.Koopmann.: Bestyrelsen vi l  arbejde med sagen.

Claus B.: Stien bag deres parcel trenger t i l  stabilgrus, bestyrelsen vi l  tage problemet op.

Dirigenten afsluttede hvervet og takkede for en god debat.

Per Koopmann afsluttede generalforsamlingen.
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