
 
 

Dagsorden og referat til ordinær generalforsamling i Rebæk 
Grundejerforening 

Tirsdag den 12.03 kl 18.00 

I Dalby Præstegård Gl. Tved 23 A. 

35 personer deltog i årets generalforsamling, som forløb i god ro og orden  i en positiv 
stemning. Steen Kaisers gule ærter gjorde lykke og blev næsten spist op, så der er bred 
enighed om, at det indslag bør gentages til næste år. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Niels Petersen, Strandbakken 11, som konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet  

2. Bestyrelsens beretning: Gennemgang v. formanden – Beretningen blev taget til 
efterretning uden kommentarer eller spørgsmål  

3. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år forelægges til 
godkendelse : Gennemgang v. kassereren. 

Regnskab: medlemsantallet efterspørges og  det kommer med som information til næste 
år. Regnskabet blev godkendt. 

Budget: Godkendt 

4. Indkomne forslag: Ingen 

5. Fastlæggelse af kontingent : Uændret  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Genvalg af Steen Kaser og Birthe Pedersen 

7. Valg af suppleant: Tage Hansen 

8. Valg af revisorer : Genvalg af Bo Michaelsen og Ole Brandorff-Lund 

9. Valg af revisorsuppleant: Genvalg af Harry Sørensen 

10. Eventuelt:  

• En beboer – Jesper Hansson - har henvendt sig ang. etablering af legeplads, han 
tilbyder at være sponsor sammen med flere andre - vi går i dialog med Jesper 
Hansson og håber der kommer noget konstruktivt ud af det. 

• Hajtænder ønskes i området. Vi undersøger om det evt. kan lade sig gøre. 

• Info om at der kommer en ekstra ”bås” til cyklister ved lyskrydset. 

• Der spørges ind til forholdene omkring bådelauget. Grundejerforeningen ejer retten 
til at have en bådebro, men har udlejet denne ret til bådelauget. Vi arbejder pt. på 
en lejeaftale som skal bevare retten til bådebroen for grundejerforeningen, og 
samtidig beskytte  grundejerforeningen mod omkostninger og forpligtelser i forhold 
til brug af broen.  



 
 

• Stierne: Kielerstrasse genetableres af bygherren i nr. 40b. 

• Træstub på Smutvejen ønskes fjernet – flere fliser ønskes ved containerpladsen 

• Stadig problemer med hundeefterladenskaber – der opfordres til at folk selv 
kommenterer det, når man ser ”det sker” 

• Der opfordres til, at kommunen igen begynder at tømme skraldespanden ved 
parkeringspladsen ved stranden. 

• Lise efterlyser ejere af glemte ting fra sommerfesten.      

. 
 
Ad. pkt.1. 
Bestyrelsen foreslår Henry L. Pedersen – Henry var desværre kørt i stykker med sin bil og 
nåede ikke frem. I stedet valgtes Niels 
 
Ad. pkt. 6. 
Bestyrelsen består af Lise Neergaard, Steen Kaiser, Helge Møllerhøj, Claus Bo Petersen 
og Birthe Pedersen  
På valg er: Steen Kaiser og Birthe Pedersen, - begge  modtager genvalg, men andre er 
naturligvis velkomne til at stille op.   
 
Ad pkt. 7. 
Bestyrelsen foreslår: Tage Hansen, men det skal ikke forhindre andre interesserede i at 
opstille. 
 
Ad pkt. 8. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Michaelsen og Ole Brandorff-Lund 
 
Ad pkt. 9.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Harry Sørensen  

 

     
 


