
 

 

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk Grundejerforening 

19.02.2015 kl 19.00 hos Lise på Søbakken 

1. Siden sidst: 

a. Kiilerstrasse ? 

Stenmel er lagt på den øverste afdeling af stien. Lise kontakter kommunen for 
at få genetableret nederste del af stien med asfalt, som den var før byggeriet. 

b. Kommunens evaluering af sommerens bump på Stranden – hvornår 

skal vi søge om permanente bump eller evt. endnu en forsøgsperiode til 

sommeren 2015 ? 

Lise følger op – Vi vil meget  gerne have et eller to ekstra bump før Åbakken  
ligesom  det også ville være dejligt at gøre bumpene fra Åbakken og hen til 
stranden permanente  -  snerydning på denne strækning ikke er aktuel. 

c. Nyt fra kommunen vedr. parkering på Stranden? 

Vi kunne tænke os gule striber ved kantstenen hvor oversigtsforholdene er 
meget dårlige (i svinget). 

2. Hjemmesiden: 

a. Køb og salg, - nu også på facebook – skal der info rundt om det nye 

tiltag ? 

Claus laver infoside,  som sendes ud sammen med invitation til 
generalforsamlingen. 

3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver: 

a. Teltudlejning, - poser til stængerne? 

Poser og mærker er købt – Vi skal have stængerne mærket op – det kan 
gøres i forbindelse med ”Hold Rebæk ren” 

b. Evaluering af afhentning af affald i oktober. 



 

 

Alt ok- ingen problemer. Afhentning af affald i foråret  bliver 07.04.15. 

c. Evaluering af banko arrangement. 

Godt arrangement igen i år – færre børn deltog denne gang – hvorfor mon 
??? 

d. Planlægning af hold Rebæk ren. 

Vi starter kl 16.30 – opgaverne fordeles . 

• lugning af postkassesti   
• 2 indsamling af affald  
• 3. Pølser mm. kl. 18.00 i Steens garage. 

d. Planlægning af generalforsamling 17.03.2015 kl.18.00 

Bestyrelsen møder kl 17.00 

Gule ærter laves af Steen hos Steen mandag 16.03 kl 15.30 . 

Tilmelding  senest mandag den 09.03 kl 12.00 

Steen køber ind, Lise og Birthe snitter grønt 

Husk at medbringe service og bestik. 

På valg er: 

Birthe Pedersen og Steen Kaiser 

Steen modtager genvalg, Birthe modtager ikke genvalg 

Revisorerne Bo Michaelsen og Bente Fossø  modtager begge genvalg. 

Suppleant Tage Hansen  

Bestyrelsen  forsøger at finde kandidater inden generalforsamlingen. 

4. Økonomi: 

a. Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af 

statusoversigt v. kassereren 



 

 

Vores økonomi ser fornuftig ud, og vi har udarbejdet budget for næste år. 
Regnskabet er klar til revisoren. 

5. Andet: 

a. Noget nyt fra kommunen om ændring af busruter/stoppesteder? 

Linie to kommer to gange i timen på engen fra 28.06.15 , så vi bevarer 
busforbindelse. 

b. Evt. arrangement v. politimand om tyverisikring af dit hus.  

Kunne være et arrangement kun for voksne –evt. i efteråret. 

6. Tid og sted for næste møde. 

Efter generalforsamling den 17.03.15 – konstituering af ny bestyrelse. 

7. Evt. 

Husk kommende datoer: 

Generalforsamling 17.03.15 

Afhentning af affald 07.04.15 

Hold Rebæk ren 23.04.15 

Sommerfest 15.08.15 

Gudstjenneste 16.08.15 


