Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening.
03.05.2015 kl. 19.00 hos Tage Hansen, Strandbakken 32.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde- og evt.
tilføjelser til dagsorden
Referat og dagsorden er hermed godkendt.
2. Siden sidst:
Status i sagen: Bump på Stranden.
Kommunen har accepteret grundforeningens tilbud om egenfinansiering
af 2 ekstra bump. Kommunen har sendt sagen i høring hos berørte
husejere (se fremsendte mails, herunder mail med kommunens forslag
til placeringen af bumpene) Høringssvarene fra berørte beboere på
stranden foreslår yderligere et bump, ved starten af parkeringspladsen
for at sikre at man ikke tager ”tilløb” fra eller til grusparkeringspladsen.
Der tages beslutning om endelig indstilling til kommunen.
3. Snerydning og glatførebekæmpelse:
I forlængelse af forrige bestyrelsesmøde, træffes der beslutning om et
svar til Helge og orientering til beboerne.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
4. Renholdelse af stierne i Rebæk:
På mødet skal drøftes evt. initiativer til sikring af renholdelse af stierne,
kan der forventes hjælp fra Kommunen ?
Er der forslag til andre løsninger ?
Vi opfordrer frivillige til at melde sig vedr. renholdelse af stier, mod
mindre skattefri honorar. Ellers arbejder bestyrelse videre på en aftale
med extern leverandør.

5. Evaluering af afholdte aktiviteter:
• Afhentning af haveaffald, tirsdagen efter påske, den 7. april.
Det er en succes som fortsætter, næste gang er tirsdag uge 43.
• Hold Rebæk ren d. 23. april 2015.

Meget stor succes, mange flere deltager end de tidligere år. Stor
tak til Steen for pølser, øl, vand og vin. Vi har lavet en plan over,
hvad vi ønsker der laves til næste år.
• 8 Nye tilmeldinger til elektroniske nyhedsbreve
6. Planlægning af kommende aktiviteter:
Brainstorming fra formanden:
• Sct. Hans i Rebæk , Stranden 5, Sct. Hans aften kl. 21.30.
Grundejerforeningens formand har rettet henvendelse til de
nuværende arrangører af det private Sct.Hansbål på
hestemarken, med et forslag om at gøre dette bål til et egentligt
Rebæk Sct.Hansbål hvor alle beboere er velkomne.Der forventes
en tilbagemelding i løbet af kort tid.
• Sommerfest – dato - herunder sommerfestudvalg
Sommerfesten afholdes d. 15. august og søndag d. 16. august
afholdes der strandgudstjeneste – nærmere info følger.
• Bjørneklo-bekæmpelse
Vi har pt. Ingen bjørneklo.
• Synliggørelse af Rebæk flag, Rebæk Logo til biler, Rebæk Tshirts til børn og voksne,
• Flagstang(stænger) med et eller flere Rebæk flag
• Velkomstpakke til nye beboere
Claus har lavet udkast til en brochure om Rebæk og aktiviteterne i
grundejerforeningen, desuden ønsker vi en personlig velkomst.
• Har fået en foresp. vedr.fællesinitiativer vedr. en legeplads
Det har været undersøgt tidligere, men det blev henlagt da det
kræver sikkerhedsgodkendelse m.m.
• Har fået en foresp. vedr.fællesinitiativer vedr. fællestrailer(e)
Vi indhenter tilbud/priser og gennemgår det på næste
bestyrelsesmøde.
7. Økonomi:
Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af
statusoversigt v. kassereren.
8. Har vi nyt til hjemmesiden – evt. fra dagens møde
9. Eventuelt:

Ingen punkter under evt.
10. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde.
Næste møde holdes mandag d. 24. august kl. 19.00 hos Dorthe.

