
 
 

Bestyrelsens beretning for 2013. 

 

 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder (23.5 – 15.8 – 29.10 – 13.03) samt flere møder ved 

petanque-banen for at aftale hvordan vi skulle anvende den tildelte Bydelspulje på 10.000 kr. 

 

Bestyrelsen blev pålagt flere ting på sidste års generalforsamling. Medlemstallet er 163. Vi 

vurderede ikke, at der er behov for flere fliser ved containerne. Vi har fået efterkommet vores 

ønske om hajtænder i området, husk at respekter dem. Vi forespurgte om et gadespejl overfor 

Stranden 10, men det er blevet afvist. Der er kommet nye gadelamper, som på længere sigt heller 

ikke skulle blive slukket om natten. Fjordstien er endelig blevet renoveret og det ser ud til at virke. 

Der er lavet og underskrevet en lejeaftale med Bådelauget. En legeplads på stranden kan godt 

blive lidt problematisk vurderer kommunen idet Kystdirektoratet er kommet noget mere på banen 

de seneste par år. Træstubben forneden på Smutvejen er fjernet af Helge. Kiilerstrasse er blevet 

genetableret, så den igen kan benyttes til stor glæde for mange.  

Kreaturstien blev gravet op og vandrørene udskiftet. Bagefter blev den genetableret med ekstra 

ral, delvis betalt af Tvedværk 

Vi må endnu en gang konstatere, at det er en fornøjelse at have en velfungerende hjemmeside. 

Stor tak til vores webmaster Claus. 

 

Der blev afholdt generalforsamling torsdag d. 12.03.13 hvor vi takket være Steen og hans 

snittehold havde genoplivet traditionen med at spise gule ærter i forbindelse med 

generalforsamlingen. Det blev godt modtaget. Vi vil fremover prøve at undgå sammenfald med 

Tved Vandværks generalforsamling. 

 

En anden rigtig god tradition er ”Hold Rebæk Ren” hvor de fremmødte i fællesskab indsamler 

affald og bagefter hygger sig med de andre flittige beboere i det lokale IN sted: Steens carport. 

Rigtig dejligt, når det efterfølgende småregner lidt. 

 

Der er startet et mandehold, som forsøgte sig med petanquespillet onsdag aften. Desværre var 

der en tendens til regnvejr netop den aften. I år vil de prøve om vejret er bedre om tordagen. Der 

er bevilget nyt stenmel til banen. 

 

Bestyrelsen var tilstede på Fjordens Dag d. 22.6 med tændt grill, men der var næsten ingen 

besøgende i det våde og kolde vejr. Vi frøs med anstand. 

 



 
 

Årets sommerfest d. 17.8 og rygtet om den lækre buffet, vi fik serveret året før, medførte stor 

tilmelding og der måtte i alt hast indkøbes 2 nye telte, som I skal huske kan lejes af områdets 

beboere. Stor tak til festudvalget for deres indsats. Vi forsætter vores gode samarbejde med Dalby 

Sogn. 

 

Store Plantedag blev endelig afholdt tirsdag d. 8.10 og al vor tvivl blev gjort til skamme og efter en 

god times arbejde var skråningen tilplantet. Vi måtte lige have byttet nogle udgåede planter og 

købe en ekstra kasse, så det sidste hul kunne lukkes. 

 

Banko blev afholdt d. 31.10 i Dalby Præstegård og var igen en stor succes trods sammenfald med 

banko i Dalby. En stor tak til vores sponsorer, som gør det muligt. 

 

Vi har haft en husstands omdelt kampagne med hundeposeskilte, som kan sættes på affaldsstativ, 

hvis man har skraldespanden stående ved fortovet og ønsker at hjælpe de hundeejere, som samler 

op efter deres hund. 

 

Der er kommet en Hjertestarter op ved Surferklubben. 5 beboere har været på kursus, flere kan 

følge. Vi har vinter tilsynet med den. 

 

Kommunen er efter en henvendelse i gang med at undersøge om der kan males gule striber på 

kantstenen på Stranden i svinget ved nr. 10. Der foreligger ikke et resultat af trafiktællingen i 

området endnu. Det undersøges om der kan gøres noget ved vandet på Stranden mellem nr. 2 og 

4. Det er skråningen, som skal drænes. Fliserne fra Skamlingvejen og frem mod bebyggelsen rettes 

på de værste strækninger i år. 

 

 

 

P.S. 5 frivillige ulønnede personer, som efter bedste evne forsøger at løse de opgaver, som vi 

stilles overfor. 

 


