Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Sglyst.
Generalforsamlingen
afholdesden 17. marts 2009 kl. 19,00 ved Ole Brix, Vedderen 8, 5700
Svendborg.
Ole Brix byd velkommen
Der var 16 deltageretil mgdet der representerede13 grundejere.
Dette 3rs generalforsamling
er ca. 1 mdr. far end vi har afholdtgeneralforsamling
de tidligere
5r, det er grundetferieafholdelse
og nogleandre praktisketing, at det er tidligerei 3r.
1. Valo af dirioent.
BestyrelsenforeslSrJargenFrankesom dirigent.
Dirigentensfgrste opgaveer at konstatereom forsamlingener lovlig indvarslet,indkaldelsen
er udsendtden 14. februar,hvilketer de 4 uger som vedtegterne foreskriver.
2. Bestvrelsens beretnino,
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmoderi Srets lab, og de emner der har veret oppe er,
Skifte af formand i foreningen.
Per Koopmannm8tte melde hus forbi, da han grundet arbejdsmessigeendringer ikke kunne
afse tid til arbejdet med grundejerforeningerne.
Per har dog lovet at styre vores hjemmeside,hvilketvi er meget tilfredsemed.
pA Oet efterfolgendebestyrelsesmodeblev Ole Brix valgt som ny formand, og suppleanten
ClausBrix Andersenkom i bestyrelsen.
Nye vangeskilte.
Vi vedtog sidste 3r at sette nye vangeskilte op, og med hjelp fra Kaj Egelundfik vi skiltene
gravet ned. Vi mE sige at de er blevet lettere at lese n8r man kommer korende,for vores
gaster.
Grassltning,
Vi har ogs8 sidste3r lavet en falleslgsningfor alt gresslSning,sammen med Krebsen,og den
kom i 3r til at koste 11.250,-(ca.25 o/ohojereendlidste 3r.)-Fordenne forenings
fellesarealer.
Revisorskifte
Vores hidtidige revisor Kaj Age Rasmussen,solgte sit firma til KMPGrevisionog fortsetter der
som medarbejder,for en periode, hvorfor vi har skiftet revisionsfirmamen ikke den person der
arbejder med vores regnskaber.
Revner i asfalten.
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Vi har flere pSbegyndenderevner i asfalten i vore venger, vi har aftalt med et asfaltfirma i
for8retat gennemg8alle lommer for en reparationmed flydendeasfalt i revnerne.
Herefter

et udsnit af beretninoen fra RK.

Traditionentro tager vi her en orienteringom hvad vi foretaget os i Srets lgb i RK.
Vi har ogsS her afholdt 5 bestyrelsesmoder.
OgsSher er der skiftet formand, bestyrelsenbest8rnu af Ole Brix som formand,Flemming
Mallingog ClausBrix Andersen.
P3 madernehar vi arbejdetmed.:
Rensning og opretning af fortovene pt vadderen.
Vi fik vores mand der st8r for gresslSning(Kristian)til at hgvle vores fortovskanteraf med en
minigraver,og vi syntes det gav et godt resultat.
Det afgravedejord havdevi 2 mulighederfor at komme af med, enten ved at lade det komme
Vi
med vognmandog blive rensetog deponereteller at bruge det pB voldenved legepladsen.
valgteat bruge voldensom deponering.
Efterfolgendefik vi Marius Pedersentil at komme og rette vores fortove op, vi havde 2 mand i
4 dagetil at gB og rette p3 Oe steder hvor bestyrelsenhavde market op.
Det er ikke som et nyanlagt foitov, men s3 havde det ogs8 kostet en hel del mere.
Gressltning, og udlagning af sten pl fallesarealet.
Vi har ogsSi 3r haft en aftale med KristianKristensenom gresslSningog den har fungeret
godt, Kristianstyrer selv hvornSrder trenger til gresslSning og udfarerdet til vores
tilfredshed.
om
Vi har over en langere periodehaft en dialog med en beboeri udlejningsejendommene
ksrselover fallesarealernetil han lejlighed.Da udlejerheller ikke kunne fB den p8geldendetil
at forst8 det, mStte vi valge at legge nogle store sten ud, sB det blev umuligt at kgre ind over
fellesarealerne.
Vinterbekampelse.
Vi har i lighedmed tidligere3r en aftale om snerydning- i 3r er den til gengald blevet brugt
en del alenejanuar m8ned koste godt 10.000 kr. for saltningog snerydning.Men det er jo en
post der er svar at vurdere.
. Sv. Kommune om udviklingen af lokalomrtdet.
Projekterneser spandende
Sv. Kommunehar lavet mangeaktiviteterover Tankefuldomr8det.
ud og s3 m3 vi se hvor lang tid der g8r far det bliver aktuelt nu vi er blevet ramt af finanskrise.
Byggepladsen Vadderens forlangelse og foretagne tiltag i den forbindelse
,

RK rettedehenvendelsetil kommunenda det blev klart at der skulle byggesi omr8detog
forespurgteom der ikke kunne blive etableret en vejforbindelsetil Hojensvejs3 vi undgik at fB
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byggetrafikgennem Vedderen, begrundeten storre fare for de legendeborn og et stort slitage
p3 stamvejen.
Det gnskedegennemfortekommunen.
Det er s3 efterfolgendeblevet konstateretat beboernebruger denne smutvej n8r der skal
kgrestil Ollerupeller andet der gar dennevej kortere.
Samtidigter der grundet de gkonomiskestramningerikke blevetsolgt og pSbegyndtdet
husbyggerisom forventet i omrSdet.
Vi sogteog fik kommunenstilladelsetil at opsette skilte, der skulle henvisebyggetransporter
til Hojensvej.
Kommunenskulle lave skilteneog satte dem op, af Srsagervi ikke kan finde ud af, trods
til kommunen,er det ikke lykkedesbsat f3 skiltenefrem. Nu kunnevi s3
mange henvendelser
lade nogleandre skilte lave et andet sted, men vi har jo ikke brug for dobbeltskilte og da vi
selv skal betale afuenter vi de fgrste.
tog Ole Brix og JF
For at se om vi kunne pSvirkedem der korte gennem byggeomrSdet,
opstillingen fredageftermiddag,for at fore dialog med de pSgeldende.De personervi havde
dialogmed var ligegladeblot de kunne komme den korterevej igennemomr8det.
Der er nu fremkommetet forslagtil RK om vi ikke kan fB tllladelsetil at lukke vejen ved
Hojensvej,og f3 den Sbnetigen n8r der bliver byggeaktiviteter.
Dette forslag vil vi stemme om pB nf generalforsamling,sammen med et forslag om at satte
pSOudsskilte op i rundkorslen.
Hvisafstemningenher er positivfor en lukningaf gennemkorslenhar vi opbakningfra
kommunentil at gennemforedette.
Henvendelse
til SkipperJorgensen.
Vi har rettet skriftlighenvendelsetil udstykningenved SkipperJorgensenog forespurgtom der
ikke i de vedtegter der skal udformesog legge til grund for Vedderensforlengelsebliver
indfOjetat grundejerneer forpligtiget til at betale til en vejfond for stamvejen Vedderen, men
at beboernep3 den nuverende RK ikke skal betaletil byggeomr5detVedderensforlengelse.
Vi har desverre ikke fSet nogentilbagemeldingderfra.
Reparation af sti.
Vi har fSet fyldt stabiltgrus p3 den ene sti mod nord, hvor der var regnet noget grus vek.
Revisorskifte.
OgsBi RantzausmindeKystparker der skiftet revisor, efter samme Srsagsom i Solyst.
Der blev forespurgt om hvornSrder skete afstemningaf de fremsendteforslag, svaret var
senere pB aftenen.
Efterfolgende
blev beretningengodkendtaf forsamlingen.
'
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3. Fremlaggelse af trsregnskab til godkendelse.
Det udleverederegnskabblev gennemg8et,der var ingen sporgsmSltil punktet.
Rantzausminde
regnskabetblev ved samme lejlighedgennemgSet,her var der ingen
bemerkninger.
4. Foreleggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om
andring af bidrag og eventuelt indskud.
Ud fra det udleveredebudget blev de enkeltepostergennemgSetog sammenlignetmed det
afsluttederegnskab2008. Forsamlingen
tilsluttedesig det forelagtebudget.
Bestvrelsen foreslSr herefter kontingentet fastsat tit 2200 kr. for tr. 2009.
5.Forslag fra medlemmerne
Der er fremkommet et forslag om at der lukkes for kgrsel gennem byggeomr8detfrem til
Hojensvej,Vi har sendt forslageti horingved kommunen,og p8budsskiltei rundkgrslen.
Beggeforslagkommer p3 generalforsamlingen
i RK.
6.Valg af bestyrelse.
Der var foresporgselom der gnskedesnyvalg,dette var ikke tilfaldet og den siddende
bestyrelsemodtog derfor genvalg.
FormandenOle Brix - genvalg
ClausBrix Andersen, genvalg
JargenFranke,genvalg
Valg af : suppleantThomasIshoj og Kaj Egelundblev valgt som suppleanter
7.Yalg af 4 reprasentanter

til grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.

, Her indstilledebestyrelsenat det bliverdem der sidderi bestyrelsen.
Det tilsluttedeforsamlingensig.
8. Valg af administrator.
,

JargenFrankeblev valgt som administrator.
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9.Valg af registeret / statut. revisor.
Vores revisor fusioneredemed KMGPhvor der er lavet tiltredelseserklering for Sret 2008
BestyrelsenforeslSrgenvalg af Kaj Aage Rasmussen.Ved KMGp.
Dette tilsluttedeforsamlingensig.
1O. Eventuelt.
Der var et onske om at sommerfestudvalgetfortsetter med at finde en dag til en fest, hertil
blev folgendeudvalg nedsat: Kaj Egelund,Ulrik Banke,og UllaVolder.Der vil arbejdevidere
med sagen.
OB. Der vil blive arbejdet pE at lave en arbejdsdagp3 volden her i for8ret.
JF. Vore veje og vanger vil blive gennemg8etfor asfaltrevner,som efterfolgendevil fB
flydendeasfalt fyldt i revnerne.
Dirigententakkedefor en rolig generalforsamling.
Ole Brix afsluttedegeneralforsamlingen

gen Franke

22. mats.2009
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