
 

 

Bestyrelsens beretning for 2012. 
 
 

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder (12.01 – 12.04 – 24.09) og et formøde i forbindelse 
med generalforsamlingen. Nogle ting kan løbende klares pr. mail. 
 
Vi kommer ikke rigtig igennem hos kommunen med vores ønske om en renovering af Fjordstien og 
problemerne med vand i svinget på Stranden, som fryser til is og dermed udgør en fare for 
trafikken. 
Problemet er dokumenteret med billeder, som er fremsendt til kommunen og der er lovet en 
besigtigelse af området. 
 
Det er en stor fornøjelse nu at have en hjemmeside, som fungerer og er opdateret. Så behovet for 
en infotavle eller sandwichskilt er ikke længere tilstede. 
 
Der blev afholdt generalforsamling torsdag d. 22.03.12 men da et par forslag blev forkastet og der 
ikke var det nødvendige antal fremmødte, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 
forbindelse med Hold Rebæk Ren dagen d. 19.04.12. Der blev forslagene enstemmigt forkastet.  
Det er blevet en rigtig god tradition med i fællesskab at gøre området rent og bagefter hygge sig 
med de andre flittige beboere og ikke mindst spise grillpølser og dele en sodavand eller øl med 
naboen og for første gang var vores logoflag hejst. 
 
Sct. Hans kan fejres på Hestemarken i selskab med andre beboere fra området. 
 
Det har været til ulempe for området, at Kiilerstrasse har været spærret i forbindelse med byggeriet 
på Stranden 40B. Der er også blevet trukket store veksler på beboernes tålmodighed, idet der har 
holdt meget materiel og biler på fortov og vejen. 
 
Årets sommerfest d. 18.8 havde virkelig en god aftale med vejrguderne og sikke en lækker buffet vi 
fik serveret. Stor tak til festudvalget for deres indsats. Vi havde premiere på salg af T-shirts. 
Næste dag var teltene med til at give skygge til strandgudstjenesten, stakkels præst og musikere, 
som måtte stå i den stegende sol. God aftale vi har med Dalby sogn. 
Teltene kan også lejes af beboerne. 
 
Vi kontaktede Tved Vandværk, som havde gravet på Kreaturstien, idet vi ikke syntes at den var 
genetableret i samme stand. Det viser sig at rørene skal udskiftes, så der må vi nok forvente at 
den afspærres mens arbejdet står på. 
 
Der var lidt problemer med afhentning af haveaffald i efteråret, idet vi havde skiftet vognmand og 
det var ikke let for ham at komme omkring i området p.g.a. byggeaktiviteter. 
 
Banko afholdt d. 25.10 i Dalby Præstegård og var igen en stor succes, som næsten har nået sit 
maximum m.h.t deltagerantal. En stor tak til vores sponsorer, som gør det muligt. 
 
Kommunen fjernede beplantningen på Postkassestien i uge 46 og 47, som lovet. Så nu regner vi 
med jeres hjælp til at plante og i starten måske også vedligeholde indtil den er tilgroet – ikke 
fliserne. 
 
Vedtægternes nummering er opdateret og der arbejdes med afstemning af bådelaugets vedtægter 
og vilkår for udlejning af foreningens telte. 


