Rebæk Grundejerforening, Kolding
Bakkevænget • Fjordbakken • Solbakken • Strandbakken • Stranden • Søbakken • Åbakken
Referat af ordinær generalforsamling i Rebæk Grundejerforening
Torsdag d. 22.03.2012 kl. 19.00 i Dalby Præstegård Gl. Tved 23 A.
Fra bestyrelsen deltog: Lise Neergaard, Steen Kaiser, Helge Møllerhøj og Birthe Pedersen, og herudover var 16
rebækborgere mødt op.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Henry L. Pedersen, som blev valgt, og som efterfølgende konstaterede at
generalforsamlingen var korrekt indkaldt. Efter en kort præsentationsrunde gik vi over til bestyrelsens beretning.
2. Bestyrelsens beretning: Formand Lise gennemgik hvilke opgaver bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.
(se vedhæftede)
Der blev stillet uddybende spørgsmål til dialogen med Kolding Kommune. Ligeledes blev spørgsmålet om
indberetning af fejl ved gadebelysningen debatteret. Debatten mundede ud i, at enhver borger kan rette henvendelse
til Trefor, når der konstateres slukkede gadelygter (dette kan evt. gøres via Trefors hjemmeside), men det er også ok
at give en melding til grundejerforeningens bestyrelse, som derpå retter henvendelse til Trefor.
Herefter blev parkeringsproblemerne på Stranden berørt. Desværre er det ikke muligt at foretage forbedringer på
området, da kommunen ikke har afsat penge til det i budgettet i indeværende år.
3. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år forelægges til godkendelse: Regnskabet og det
kommende års budget blev godkendt.
4. Indkomne forslag: Der var indkommet 3 forslag – alle rettidigt - men da ingen af forslagsstillerne var
repræsenteret på generalforsamlingen, kunne forslagene ikke yderligere motiveres.
Forslag nr. 1: Grundejerforeningens kontingent nedsættes til 50,00 kr pr. år. Der var bred enighed blandt de
fremmødte om, at det nuværende kontingent er meget passende, og at det er godt at have lidt på kistebunden til evt.
fremtidige tiltag. Forslaget blev enstemmigt forkastet.
Forslag nr. 2: Etablering af betalt vagtordning i Rebæk. Rebæk har indtil nu heldigvis ikke været særlig plaget af
indbrud, og på den baggrund blev også dette forslag enstemmigt forkastet.
Forslag nr. 3 - vedtægtsændring: Intet medlem af Rebæk grundejerforening eller dens bestyrelse må være aflønnet af
foreningen. Forslaget blev enstemmigt forkastet, men eftersom der er tale om en vedtægtsændring, er
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og der indkaldes derfor senere til ekstraordinær generalforsamling.
5. Fastlæggelse af kontingent : Uændret
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Helge Møllerhøj og Lise Neergaard blev genvalgt og Claus Bo Petersen
Åbakken 1 blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, da Niels Bjørn havde trukket sig.
7. Valg af suppleant : Lars Mernild blev genvalgt
8. Valg af revisorer: Poul Skovgaard har ønsket at blive afløst. Ole Brandorff Lund blev genvalgt, og Bo
Michaelsen, Solbakken 15 blev nyvalgt (Bo er for nylig flyttet til vores område – vi ønsker velkommen)
9. Valg af revisorsuppleant: Harry Sørensen blev genvalgt
10. Eventuelt:
- Der køres ræs på Stranden hver morgen – kan der evt. gøres noget ? Vi benytter enhver lejlighed til at tage
problemet op med kommunen – dog indtil videre uden resultat, men vi fortsætter indsatsen og håber med tiden, at
problemet kan afhjælpes.
- Ønsker: En ekstra container til dåser og en skraldespand ved bænkene ude på naturstien
-Formanden opfordrer til at ”man” overvejer hvilke opgaver, der evt. kan arbejdes med v. ”Hold Rebæk Ren”
arrangementet 19.april. Hun modtager gerne forslag.
-Husk der er afhentning af affald fra 17. april
-Den årlige sommerfest er lørdag den 18.08
Generalforsamlingen forløb i en positiv stemning og i god ro og orden, hvor mange havde lyst til at deltage i
debatten og engagere sig i lokalområdet.
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