Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk
Grundejerforening
mandag den 04.03.13 kl. 19.00
Hos Helge, Stranden
1. Siden sidst
a. Stierne
- skur til foreningens redskaber mv.: Vi prøver i første omgang at spørge hos folk, der har en
ledig garage, om de evt. er interesseret i at leje pladsen ud. Samtidig vil vi søge kommunen
om tilladelse til at opføre et redskabsskur i forbindelse med de opstillede containere på
Stranden.
- postkassestien, beplantning – se under kommende arrangementer.
- kielerstrasse, retablering: Der er kommet grus på, så man kan gå på stien, yderligere
genetablering afventes.
- allétræer fra lyskryds til bebyggelse: Vi vil søge kommunen om tilladelse til beplantning.
Når vi har en tilladelse, tager vi stilling til hvilke planter, hvor og hvor mange.
d. Kreaturstien, udskiftning af vandrør: Der skal lægges nye rør ned, – arbejdet er i udbud lige
nu.
Der er ønske om et gelænder ved trappen fra Åbakken til Kreaturstien, det forsøger vi at få
etableret, når rørarbejdet på Kreaturstien er færdigt.
e. Flagstang/mobil model: Vi spørger surfklubben, om vi evt. kan låne deres flagstang ved
grundejerforeningens arrangementer.
f. Teltudlejning, lejevilkår udarbejdes : Claus prøver at udarbejde et forslag.
g. Bådelaugets vedtægter: Kommunen er pt. i gang med at se på de forskellige broer og få dem
lovliggjorte. På et tidspunkt når de også til vores bro, – vi afventer en evt. dialog mellem
bådelauget og kommunen og regner med, at broen er lovlig eller evt. kan gøres lovlig.
Grundejerforeningens rettigheder i forhold til broen og samarbejdet med bådelauget skal sikres i
en lejeaftale med bådelauget. Claus og Helge prøver i fællesskab at udarbejde et forslag til
lejeaftale.
2. Hjemmesiden: Fungerer super godt.
3. Kommende arrangementer
a. Generalforsamling 12.03 kl 18.00 : Bestyrelsen mødes kl. 17.15 til opstilling af borde mm.
b. Hold Rebæk ren 16.04 kl. 17.00: er allerede planlagt. Lise anskaffer sække, tænger mv. Der
kan evt. også arbejdes med renholdelse ved postkassestien. Vi slutter igen i år af med
hyggesnak, pølser og en øl/vand.
c. Store plantedag den 16.03 kl. 10.00: Vi skal bruge ca 1000 planter a 11 kr. Der skal samles
sten af og fræses, før jorden er klar til at beplante, og på grund af tidspres vælger vi at
udskyde projektet til efteråret.
c. Afhentning af haveaffald i foråret : Fra 02.04.13. Vi opfordrer til, at naboer laver
fællesstakke, så affaldet er nemmere at samle sammen og læsse.
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4. Praktiske opgaver
4. Økonomi:
a. Årets regnskab – er klar til generalforsamlingen
b. Budget for 2013 – er klar til generalforsamingen
Bestyrelsen underskriver regnskabet
5. Andet
a. Vand på Stranden/gadelygter på Stranden: Der er planlagt udskiftning af gadelygter inden
for 2 år.
b. Petanque for mænd: Projektet starter onsdag den 3.04 kl. 18.30
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde: Vi holder konst. møde umiddelbart efter
generalforsamlingen
7. Evt.
•

Helge foreslår, at vi begynder at arbejde med ”snemandens” fremtid.
Vi sætter det på som et punkt på dagsordenen til næste møde.
• Sommerfest planlægges til 10.08. – Steen koordinerer med præsten
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