Rebæk Grundejerforening, Kolding
Bakkevænget • Fjordbakken • Solbakken • Strandbakken • Stranden • Søbakken • Åbakken

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk
grundejerforening
Torsdag den 12.04.12 kl. 19.00
Mødedeltagere: En fuldtallig bestyrelse.
1. Siden sidst:
Vi har aftalt, at kassereren spørger i banken, om det er muligt at hæve renten på foreningens
bundne formue.

2. Ekstraordinær generalforsamling den 19.04 kl. 17.00:
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart før ”Hold Rebæk ren”
arrangementet. Der stemmes om forslaget til vedtægtsændring, som var indsendt til den
ordinære generalforsamling, og som af de tilstedeværende blev enstemmigt forkastet.

3. Overdragelse af to jordstykker (4cd og 4cc) fra familien Kiil til Rebæk
grundejerforening:
Afstemning om overtagelse af de nævnte arealer resulterede i : 3 stemmer for og 2 der
undlod at stemme. Lise kontakter Rie Kiil for nærmere info om formalia ved overdragelsen.

4. Hold Rebæk ren:
Vi har fået tilladelse til at benytte plænen hos Eriksen på Stranden. Ved regnvejr kan vi
benytte carporten hos Helge Møllerhøj, Stranden 20.
Steen står for indkøb af forplejning og fremskaffelse af 2 stk grill.
Lise bestiller tænger til opsamling samt affaldssække hos kommunen.

5. Hjemmesiden:
Vores nye web-master har arbejdet godt og hurtigt. Han har allerede etableret en ny hjemmeside, www.rebek.dk
- den er hosted hos one.com. (Hvis man googler ”rebæk” får man Rebæk Grundejerforening frem som
mulighed).
Det kan oplyses, at nummereringen af grundejerforeningens vedtægters tjekkes på næste bestyrelsesmøde og at
bådelaugets vedtægter er under revision.

6. Beplantning ved Postkassestien:
Lise følger op hos kommunen, som iflg. aftale skal fjerne eksisterende beplantning.
Vi satser på at kunne plante nyt i efteråret.

7. Logo:
Der bestilles T-shirts med det nye Rebæk-logo påtrykt. Disse bliver senere præsenteret og vil
herefter kunne bestilles.

8. Evt.:
Bestyrelsen
Lise Neergaard, formand
Helge Møllerhøj, næstformand
Steen Kaiser, kasserer
Birthe Pedersen, sekretær
Claus Bo Petersen, webmaster
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Tlf. 8818 0721
Tlf. 2896 4433
Tlf. 7557 2125
Tlf. 7471 1266

lise.ne@kananga.dk
elnaoghelge@hotmail.com
steen.kaiser@stofanet.dk
birthepe@gmail.com
claus_bo@aabakken.dk

