Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening
tirsdag den 29.10.13 kl. 19.00 hos Lise, Søbakken 8
1. Siden sidst:
a. Kiilerstrasse, retablering – asfaltering?
Kommunen skal etablere afløbsbrønde før stien kan asfalteres.
b. Lejeaftale for retten til at have en bro – er den godkendt af bådelauget efter den sidste
ændring?
Underskrevet og godkendt af begge parter.
c. Skal der købes belysning til udlejningsteltene?
Vi prøver at købe 5m led lysslange og et par flagermuslygter for at afprøve hvordan det
virker.
d. Evaluering af ”Store Plantedag”
Vi er stolte over at folk bare møder op til arbejdsdag – og resultatet er rigtig flot!! Godt
arbejde. Et stort plus at Steen stiller op med grillen i garagen hver gang der er en ”aktivitet”
e. Evaluering af ”Afhentning af haveaffald”
Forløbet ok over 2 dage, pris ca. 10000 kr (faktura endnu ikke modtaget)
f. Renovering af petanquebane og området omkring den (pris i forhold til bydelspuljen)
Prisen er nok overskredet, så vi forventer at modtage en lille ekstra regning. Også her ser
resultatet flot ud, der mangler at komme ”dug” under jorden ind mod petanquebanen, så
ukrudtet ikke så let gror ind på banen.
g. Sommerfest.
17.08.14 afholdes sommerfest.
Vi må finde et alternativ til Henriks madlavning, da han desværre er forhindret i 2014.
2. Hjemmesiden: Noget nyt ?
Alt fungerer fint, vi er glade for den løbende opdatering.
3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver:
a. Bankospil – opgavefordeling:
Steen har indhentet tilbud fra Liva
Lise har styr på øvrige gevinster
Steen henter div., råber op og afleverer rest-varer dagen efter.
Bestyrelsen mødes kl. 17.00
Steen køber slikposer til sidegevinster (vi har også rebæk-bluser og
rødvin som sidegevinster)
b. Teltudlejning - udlejningsvilkår
Det haster ikke
4. Økonomi:
a. Overensstemmelse mellem Trefor og grundejerforningen i forhold til
opkrævning/gebyr
Antal medlemmer 163 (167 mulige medlemmer) – afregningen er på plads
b. Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af
statusoversigt v. kassereren
Alt ser fornuftigt ud i forhold til budget, vi vil fremadrettet arbejde
på at der er løbende afregning for materialer og arbejdsløn til vedlige
hold af stierne mm.
5 Andet:

a. Legeplads – nye oplysninger?
Ingen nye oplysninger
b. Gadespejl overfor Stranden 10 samt skæve fliser først på Stranden fra Skamlingvejen
Gadespejl ikke bevilget – ingen tilbagemelding fra kommunen
c. Vippebeslag til flagstang
Ikke vigtigt
d. Snemanden?
Det er ikke et bestyrelsesanliggende.
e. Kiil-arealer - undersøge om det er vederlagsfrit som lovet
Intet nyt i sagen. Lise taler med ejerne
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde:
Torsdag 13.03 bestyrelsemøde hos Claus
Torsdag 20.03 generalforsamling kl.18.00 med gule ærter (bestyrelsen møder kl 17.15)
Februar 28.02 ”julefrokost for bestyrelsen”
7. Evt.:
Projekt – hundeposer i skraldespanden. Vi har fået klistermærker som kan sættes på
affaldsspande man gerne må ”dumpe” hundeposen i !
Næste møde:
Der er kommet forslag om deltagelse i ”hjertestarter-station” ved surferklubben, vi er
interesserede og vil drøfte de nærmere omstændigheder på næste bestyrelsesmøde.

