
 

 

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk Grundejerforening. 

 23.11.2015 kl. 20.00 hos Claus Bo Petersen, Aabakken 1. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde- og evt.                      

tilføjelser til dagsorden. 

Referat og dagsorden er hermed godkendt. 

 

2. Siden sidst: 
Kort status med hensyn til bump og snerydning.  
Bumpene virker og der bliver lavet en forsøgsordning vinteren 2016-17, 
hvor man vil lade bumpene blive vinteren over. Vedrørende snerydning 
er bestyrelsen ikke bekendt med noget nyt. 

 
3. Banko 2015: 

Rollefordeling ved årets banko. 
Steen råber op, Claus tager billeder, Lars og Dorthe er banko værter. 
Bestyrelsen kommer kl. 17.30 og vi rydder samlet op bagefter. Der er 
75 tilmeldinger. 
 

4. Udvalg: 
Status på legepladsudvalg samt drøftelse om evt. etablering af 
bankoudvalg. 
Der er intet nyt og bestyrelsen afventer at læse det kommisorium som 
udvalget skal arbejde efter. 
Banko er en bestyrelsesaktivitet og der er derfor ikke brug for et udvalg 
pt. 
 

5. Generalforsamling:  
Følgende er på valg: Claus, Lars og Tage 
Hvem modtager genvalg og hvem modtager ikke genvalg.  
Claus og Lars modtager genvalg. Formanden Tage ønsker ikke 
genvalg. Vi går i gang med at søge efter nye kandidater/suppleanter. Vi 
opfordrer alle, der har interesse og lyst til bestyrelsesarbejde til at stille 
op.  
 

 

 



 

 

6. Evaluering af afholdte aktiviteter: 
Afhentning af haveaffald, tirsdagen efter efterårsferien. 
Der var mange borgere der gjorde brug af afhentning af affald i oktober, 
hvilket var rigtig godt. Da mængden af affald var stor, blev det også en 
større udgift for grundejerforeningen. Det er nødvendigt at borgerne 
samler deres haveaffald i få, store bunker, hvilket for entreprenøren vil 
betyde færre stop med efterfølgende fejning af fortove mv. Hvis 
omkostningen forsætter som denne gang, vil vi overveje alternativer. 
 
 

7. Økonomi: 
Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af 
statusoversigt v. kassereren.  
Kasseren har orienteret om forbruget og der var ingen kommentar. Der 
arbejdes på at få en mere præcis afregning fra Trefor. 
 

8. Hjemmeside: 
Har vi nyt til hjemmesiden – evt. fra dagens møde 
Intet nyt. 

 
9. Eventuelt. 

Vi tilstræber at sende referat ud 1 uge efter afholdt bestyrelsesmøde. 
 

10. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde. 
Næste møde holdes torsdag d. 11. februar kl. 19.00 hos Lars. 

 
Med venlig hilsen 
 
Lars Mernild 


