Referat bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening
torsdag den 15.08.13 kl. 18.30 hos Steen, Åbakken
1. Siden sidst
a. Kiilerstrasse, reetablering Kommunen har kontaktet bygherren. Aftalen er, at
kommunen etablerer et par brønde nederst på stien, hvorefter den asfalteres af
bygherren.
b. Kreaturstien, udskiftning af vandrør, afregning mm. Arbejdet er udført, der
mangler enkelte vandmålerbrønde i området. Der sendes en afregning til Tved
Vandværk (Søren Bolvig) på 3.500 kr.
c. Lejeaftale for retten til at have en bro, tilbagemelding fra bådelauget Aftalen
nedstemt af bestyrelsen i Bådelauget. Vi fjerner
” Der må ikke udlejes bådepladser til sejlbåde eller både over 25 fod”
som er det springende punkt.
d. Fjordens dag, evaluering Dårligt vejr og dermed dårlig tilslutning. Vi stiller op med
samme tilbud næste år.
e. Sommerfest, evaluering og udmelding af dato for næste års sommerfest. Flot
arrangement og god tilslutning (72 tilmeldt til buffet)
Der blev indkøbt 2 nye telte, som skal mærkes og købes opbevaring til næste år.
Fremover afholdes Sommerfesten d. 3. weekend i august (16.8.14) Evt. belysning?
f. Sct. Hans? Ingen officiel invitation, men der var en del forsamlet på
Hestemarken. Alle er velkomne.
2. Hjemmesiden: Noget nyt ? Intet nyt
3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver:
a. Teltudlejning, vilkår udarbejdes Claus laver udkast til udlejnings-vilkår
b. Store plantedag 08.10.13, bestyrelsen møder kl. 15.00 til klargøring og øvrige
hjælpere møder kl. 16.00 til selve plantningen. Deltagere opfordres til at
medbringe redskaber, handsker mv.
Projektet afsluttes med pølser, øl og vand.
- Skal jorden forberedes ? hvem – hvornår ? Helge har kørt den igennem med
en lejet fræser
- Indkøb af planter – hvor mange – pris – hvem ? Helge indkøber 1000 planter
a’ 12 kr. = 12.000 kr.
- Indkøb af pølser øl og vand – hvor meget – hvor foregår spisningen –
hvem står for grillen ? Steen står for bespisningen, tilmelding ønskes.
- Hvordan gør vi folk opmærksomme på projektet ? Birthe laver en invitation
med tilmelding, som udsendes/uddeles 14 dage før.
Med en opfordring til at møde op
c. Efterårets datoer Haveaffald tirsdag d. 22.10.13
Banko torsdag d. 31.10.13 kl. 18
Vi laver selv pølse- og ostebord. Tilmelding max. 80 pers.
Birthe laver invitation med tilmelding. Først til mølle.
4. Økonomi:

-Samarbejdet med Trefor. Hvor mange opkrævninger og hvor mange gebyrer
for serviceaftalen. Steen og Lise har holdt møde med Tre-For for at få
uoverensstemmelserne rettet. Steen har rykket dem for den reviderede liste, som
de havde lovet at sende os.
- orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af
statusoversigt v. kassereren Steen fremlagde de posteringer, som havde været
siden sidste møde.
5 Andet.
a. Trafik på Stranden Der har været trafiktælling og debat i pressen
om de trafikale forhold, men vi hører intet fra kommunen.
b. Petanque for mænd – kvinder, hvordan går det ? Lidt sløjt frem-møde hos
mændene, men hygge. Alt vel hos kvinderne.
c. Bydelspulje – hvordan bruger vi det tildelte beløb Preben er ved at udarbejde et
tilbud på rionetløsningen, som kommunen ikke har meldt tilbage på. De har
modtaget foto af banen og rionetmur.
d. Legeplads – Er der noget nyt fra Jesper Hansson om hvordan man i praksis
har fået etableret legeplads i Dalby Jesper har kun tid til at ordne det finansielle,
har dog lovet at undersøge nærmere om legepladsen i Dalby. Helge undersøge
priser på forsikring og tilsyn m.m.
e. Fliser v/ affaldcontainere og hajtænder Vi mener ikke, at der er
behov for flere fliser v/affaldscontainerne. Der er rettet henvendelse hajtænder,
gadespejl overfor Stranden 10 og skæve fliser først på Stranden fra Skamlingvejen.
f. Hundeposestativer Ønske om stativer i Slugten og på Smutvejen blev ikke
imødekommet. Lise laver en henstilling til hundeejerne, om at samle op, der hvor
der bliver slået græs (Fjordstien og marken, med nedgang fra Solbakken) beboerhenvendelse
g. Flagstang vi kan låne Surferklubbens flagstang, så vi skal have lavet vippebeslag –
opgave for Preben?
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde: tirsdag d. 29.10.13 kl. 19 hos Lise
7. Evt. Snemanden – næste møde
– Kiil arealer, undersøge om det er vederlagsfrit, som lovet

