
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening 
den 04.09 2014 kl. 19.00 hos Torben, Søbakken 4 

  
1. Siden sidst: evt. et legepladsudvalg 
a. Kiilerstrasse - afløbsbrønde – asfaltering – tidsplan Vi retter 

henvendelse til kommunen med ønsket om asfaltering. Vi får 
udjævnet den øverste del og lægger stenmel på. 

b. Petanquebane – kan vi undgå hærværk og affald omkring bord-
bænkesættene ?  Affald, men ellers ikke det store problem. Der er 
stjålet planter, som erstattes 6-8 stk. 

c. Postkassestien – vedligeholdelse af stierne. Hvilke arbejdsopgaver 
indebærer det? 

d. Bedene på hjørnet af Åbakken og Søbakken – intet svar fra 
kommunen 

e. Evaluering af sommerfest der blev lejet et ekstra solidt telt, da 
vores egne var ved at blæse væk. Lidt trangt, men det gik. Maden 
blev leveret fra Beck’s . Fint arbejde af Festudvalget. 

f. Evaluering af Fjordens Dag aflyst pga. dårligt vejr 
g. Evaluering af bump enkelte oplever støjgener, men ellers stor 

tilfredshed. Forslag om placering ud for stierne og ønsker om et par 
bump før Åbakken 

h. Vedligeholdelse af Stranden – parkering i svinget. Forskellige 
holdninger til hvor stort problemet er. Afventer besked fra høringen 
om de gule kantsten. 
  

2. Hjemmesiden:  
a. Noget nyt? Kan den bl.a. bruges som ”Køb og salg marked” ? 

 
3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver: 

a. Nyt hjertestarterkursus afholdes torsdag d. 25.9 i Sidehuset ved 
Brændkjærkirken. 9 beboere tilmeldt 

b. Teltudlejning – mærkningen blev delvis udført. Evt. poser til 
teltstængerne 

c. Afhentning af affald i efteråret tirsdag d. 21.10.14 
d. Banko torsdag d. 23.10.14 

 



4. Økonomi: 
         a. Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang    
         af statusoversigt v. kassereren. 
              

5. Andet: I den reviderede busplan for Kolding by nedlægges 
stoppestedet på Engen. Et par henvendelser fra beboere, så  
bestyrelsen var enige om at gøre opmærksom på at mange får et 
problem, hvis omlægningen gennemføres som planlagt i et 
høringssvar inden d. 26.9.14 
 

6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde: torsdag d. 9.10 kl. 19 
hos Steen 
 

7. Evt. 
 
 


