Dagsorden til bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening
Mandag den 24.09.12 Hos Lise, Solbakken 8
1. Siden sidst
a. Sct. Hans: Vejret var ikke for godt i år, og vi vil foreslå Skare, at
grundejerforeningen næste år opstiller et lætelt samt måske sælger lidt
drikkevarer.
b. Sommerfest: Super arrangement med en flot menu –
stor tak til kokken og festudvalget !!!
Overvejelser til næste år:
- deltagere i festen udstyres med navne/gadeskilte, så folk har
mulighed for at placere hinanden på ”Rebæk-kortet.”
- grundejerforeningen arrangerer et let underholdnings indslag
sidst på eftermiddagen.
- deltagere opfordres til evt. at medbringe stole, da
bænkene ikke er specielt gode at sidde på i længere tid.
c. Udlejning af telte: Henvendelse ang. leje kan ske til Helge Møllerhøj tlf.
88180721/27528321.
1 telt kr. 200,00
2 telte kr. 300,00
Se endvidere hjemmesiden
d. Hjemmesiden: Stor ros til Claus, det er en fornøjelse når tingene
fungerer.
e. Stierne: Brian fra kommunen har meddelt, at beplantningen ved
postkassestien bliver ryddet i løbet af efteråret.
Lise kontakter formanden for vandværket for at høre om de evt kan
levere steen/grus til Kreaturstien, så skal vi nok fordele dem (i alt ca 4
m3).
f. 4cd og 4cc: Overdragelsen er indtil videre sat i bero p.gr.a. de høje
omkostninger der vil være forbundet med denne.
2. Efterårets arrangementer
a. Bankospil: Datoen er fastsat til 25.10, invitationer kommer ud i løbet af
en uges tid.
b. Afhentning af haveaffald: 23.10
3. Praktiske opgaver
a. Grundejerforeningens vedtægter tjekkes på næste møde.
b. Bådelaugets vedtægter tjekkes på næste møde.
4. Økonomi: Helge har købt nye hundeposer – de er ret dyre, men pengene
værd.
5. Evt: Lise skriver udkast til ansøgning om flagstang. Lise kontakter kommunen
ang. gener på fortov, sti og vej i forbindelse med byggeriet på
vandværksgrunden.

På næste møde drøftes evt. plantning af allétræer fra lyskrydset til bebyggelsen
begynder.
6. Tid og sted for næste møde: Mandag 14.01.13 kl. 19.00
hos Birthe, Solbakken 6.

Ref. Birthe

