Drejbog til Generalforsamling i grundejerforeningen Sølyst.
Generalforsamlingen afholdes den 5. marts 2013 kl. 19.45 i Svendborg Sunds Klublokaler,
Rantzausminde Lystbådehavn, 5700 Svendborg.
Der var 20 personer tilstede, der repræsenterede 15 husstande.
Formanden Ole Brix byder velkommen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Franke som dirigent. Hvilken forsamlingen tilsluttede sig.
Dirigentens første opgave er at konstatere om forsamlingen er lovlig indvarslet, indkaldelsen
blev udsendt 4. februar, hvilket er rettidigt, da vedtægterne foreskriver at indvarslingen skal
ske 4 uger før generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning,
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb, og de emner der har været oppe er:
For ikke at trætte jer har vi valgt at gøre beretningen i Rantzausminde Kystpark mere
uddybende og drosle ned på beretningen i Sølyst da der er mange sammenfaldende opgaver.
Konstituering af bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Brix som formand.
De emner vi har arbejdet med i år er.:
Græsslåning
Vi bruger her den samme som i Rantzausminde Kystpark, Kristian Kristensen.
Tallene vil blive vist i regnskabet.
Det grønne område.
Der er indkøbt nye mål som er opsat til stor glæde for områdets børn og ved afholdelse af
sports aktivitet ved beboerfesten.
Vi har i årets løb arbejdet meget med eventuel sammenlægninger i foreningerne, det vil vi
belyse nærmere i RK. For ikke at lave gentagelser,
3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Det udsendte regnskab gennemgås og posterne kommenteretRegnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om
ændring af bidrag og eventuelt indskud.
Budget for året 2013 gennemgås posterne blev sammenlignet med de realisere tal for året
2012. Forsamlingen godkendte det fremlagte budget.
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent fastsat til 2200, samt indbetaling på kr. 300 til
Vejfond kr. for året 2013.
Det blev vedtaget af forsamlingen.

5.Forslag fra medlemmerne
Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.

6.Valg af bestyrelse.
På valg er
Formanden Ole Brix
Kai Egelund
Jørgen Franke
Valg af 1. suppleant – Aksel Bendsen
Valg af 2. suppleant – Torben Bomholdt.
Ingen modkandidater – alle blev valgt.
7.Valg af 4 repræsentanter til grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.
Bestyrelsen indstiller at det bliver dem der sidder i bestyrelsen.
Det tilsluttede forsamlingen sig.
8. Valg af administrator.
Bestyrelsen foreslår Jørgen Franke, det tilsluttede forsamlingen sig.
9.Valg af registeret/stataut.revisor.
Bestyrelsen foreslår fortsættelse af den nuværende. (KPMG) Det tilsluttede forsamlingen sig.
10. Eventuelt.
Festudvalget vil de fortsætte. Det var der tilslutning for, og det siddende festudvalg foreslås
som fortsættende. Udvalget består af Ulla Volder, Ulrik Banke og Kai Egelund.
Vi vil foreslå at festudvalget, igen inviterer beboerne fra Vædderens forlængelse med til
sommerfesten.
Ole Brix – takker for fremmøde
Referent: Ole Brix/Jørgen Franke
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