Bestyrelsesmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00 hos Steen,
Aabakken 10
Fremmødte; Steen, Claus, Lars, Fie
Fraværende; Berit

Dagsorden.
1. Marina City, indsigelsen fra Tved og Rebæk Grundejerforeninger.
a. Hvordan skal vi informere vore medlemmer?
i. Følgeskriv til medlemmerne via hjemmesiden og e-mail
ii. Fie og Steen laver et skriv hertil
2. Vandsepareringen, Status
a. Steen henstiller entreprenøren endnu engang om mere fejning
b. Stierne, ny belægning efter opgravning, så der kan cykles, benyttes kørestol, trilles
barnevogn mm.
c. Steen har bedt om aktindsigt omkring omkostninger fra Henning Have og det estimat for
omkostninger der i forbindelse med vandsepareringen ligger på grundejerforeningen
medlemmer
3. Nabohjælp
a. Der kommer et skilt op ved indkørslen til Rebæk, Steen bestiller og sætter op.
b. Claus lægger et link og et skriv op på hjemmesiden så man kan melde sig til ordningen og få
tilsendt klistermærker på sin postkasse og bolig, endvidere kan man hente en app til
ordningen
4. Planlægning af Bankoaftenen, det er kl. 18:30. Rollefordeling
i. Bestyrelsen mødes kl. 18:00 og stiller borde op
b. Forplejning, Steen
i. Arrangement fra Liva – pølser og ostebord, der er bestilt til 65 personer
ii. Claus sender indbydelser ud ASAP med tilmeldinger – max. 75 personer
c. Sponsorgaver, (Sponsorer får tre plader ub.)
i. Kontakt Dorte ang sponsorgaver, Fie og Lars, Steen fra Liva (sidegevinst slikposer og
rødvin
d. Opråb, Steen (vi har byttepenge)
i. Steen køber flere plader
e. Foto og invitation - Claus
f. Økonomi, Berit
g. Kontrol og præmieuddeling, Berit og Lars
5. Kontingent/Økonomi; EWII stopper opkrævning af kontingent pr. 1. januar 2018. Strategi for
hvordan vi fremover opkræver og sender eventuelle rykkere ud.
a. Vi vil forsøge at ordne det selv internt i grundejerforeningen, Berit laver et strategi-oplæg
til en proces for dette
6. Eventuelt
a. Der er stadig for mange bunker med haveaffald, hvis vi kan samle det sammen i færre
bunker, kan vi spare et betragteligt beløb
7. Næste møde hos Fie, 08.02.2018 kl. 20:00

