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Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening 
torsdag den 23.05.13 kl. 19.00, Hos Claus, Åbakken 

  
1. Siden sidst 
a.  Evaluering af ”Hold Rebæk ren”: Stor succes – vi er med på at gentage arrangementet 

næste år (Steen er villig til at stille op med grill, havestole mv. i egen carport) 
   - kielerstrasse, retablering: Vi beder kommunen tage affære – så stien bliver genetableret med 
asfalt, som den var før byggeriet blev påbegyndt. Lise kontakter kommunen.  
b. Kreaturstien, udskiftning af vandrør: Helge, som estimerer projektprisen til 8.000,- kr,  
bestiller sten og rendegraver. Faktura bedes sendt til grundejerforeningen og vi fakturerer 
efterflg. max 4000,00 til vandværket. 
c. Teltudlejning, lejevilkår udarbejdes: – udsættes til næste møde.  
d. Afhentning af haveafald – evaluering: Vi vil bede om at vognmanden har afhentet det hele 
senest dagen efter aftalt afhentningsdato. Steen taler med vognmanden. 
e. Lejeaftale for retten til at have en bro: Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til lejeaftale. Efter 
en længere diskussion om ordlyden blev vi enige om at udsætte dette punkt indtil Helge kan 
melde tilbage fra bådelauget.  
Der indsættes undtagelse for gæstesejlere m. hensyn til størrelse/sejlbådstype i udkastet til 
lejeaftalen.   
 
2. Hjemmesiden: Vi kører med særdeles lave priser som følge af specialtilbud. (71,00 for hele 

året) 
 

3. Kommende arrangementer 
a. Store plantedag i efteråret: 08.10.13. Bestyrelsen møder kl. 15.00 til klargøring og kl. 16.00 

går store plantedag i gang. Projektet afsluttes med pølser og øl/vand. Vi opfordrer til at folk 
selv medbringer redskaber, handsker mv. 

b. Sommerfest – fastlæggelse af dato for kommende år: Fremover vil sommerfesten foregå den 
tredje weekend i august.   

c. Fjordens dag: 22.06.13  kl. 10.00 – 17.00. Vores opgave vil være at have to grills klar kl 
12.00 – 14.00 samt at sørge for at affald efterfølgende bliver opsamlet. Steen vender tilbage, 
når den endelige aftale med Ungdomsskolen er på plads. 

 
4. Praktiske opgaver: Helge klarer mange praktiske opgaver for grundejerforeningen. Han 

betales efter den tid han har brugt. Han henvender sig selv til kassereren for udbetaling. 
 

4. Økonomi Kassereren udleverede statusoversigt i forhold til budgettet og gennemgik 
akkumulerede forbrug. 
Der har været uoverensstemmelse mellem grundejerforeningen og Trefor om opkrævning af 
kontingent/afregning af gebyr for serviceaftale. 
Steen forsøger at rede trådene ud.  
 

5. Andet 
a. Petanque for mænd – Hvordan går det ?: Der er indtil videre 5-6 mænd der møder op for at 

spille om onsdagen kl. 19.00. Desværre har det oftest været regnvejr, så det er begrænset 
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hvor meget der er blevet spillet, men det ser ud til at de holder ud ! De håber på flere 
deltagere og bedre vejr om onsdagen. 

b. Bydelspulje – legeplads ?: Der er søgt om 10.000 kr fra bydelspuljen til forskønnelse af 
petanquebanemrådet ved stranden.  
Dalby har etableret legeplads for nylig, Jesper Hansson søger information om hvordan man 
har grebet sagen an i Dalby. 

c. Skal/kan snerydningen overtages af grundejerforeningen ?: Helge ser gerne snerydningen 
overtaget af grundejerforeningen. Vi har drøftet emnet, men har svært ved at overskue de 
praktiske forpligtelser. Da vi i sin tid fik tilbud hjem fra en vognmand blev prisen alt for høj, 
så det vil være nødvendigt at finde folk der kan/vil påtage sig opgaven. 
Helge påpeger, at opgaven kan lettes noget, hvis der bliver indkøbt en lille traktor til 
formålet. 
Der er pt. 33 tilmeldte til ordningen og ”Snemanden” får ros fra alle sider. 
 

6. Fastlæggelse af  tid og sted for næste møde:  
Torsdag den 15.08 kl. 19.00 hos Steen på Åbakken. 
 

7. Evt.: 
 
 


