Referat af generalforsamling
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.00.
I Dalby Præstegård Gl. Tved 23 A.
Der var fint fremmøde til årets generalforsamling, 47 medlemmer af grundejerforeningen
var mødt op, og 32 hustande var således repræsenteret.
Bestyrelsen var repræsenteret med:
Lars Mernild, Steen Kaiser, Claus Bo Petersen og Dorthe L. Hartung.
1. Valg af dirigent.
Niels C. Pedersen blev valgt, og han indledte med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning v. Næstformanden.
Efter nogle få spørgsmål og kommentarer blev beretningen godkendt.
3. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år blev forelagt til
godkendelse.
Regnskab: Underskud på 23.296 skyldes bl.a. udgift til vejbump og flere års
efterregning for hoppeborg til sommerfesten. Grundejerforeningen har dog stadig et
indestående på 190.343,- kr.
Regnskab godkendt.
Budget godkendt:
4. Indkomne forslag:
Hundeefterladenskaber.
Forsamlingen bad bestyrelsen se på, om der skulle sættes flere stativer med
hundeposer i området. Der blev gjort opmærksom på, at der faktisk er en lov, der
kan give 1000,- kr. i bøde for henkastning af affald på anden grund.
DNA-Tyverisikring.
Berit Wolmar ønskede at DNA mærkning skulle være et tilbud til borgerne i Rebæk.
Claus Bo fortalte at han havde kontaktet Trygfonden og politiet for at høre om de
ville deltage i et arrangement vedr. nabohjælp. Trygfonden deltog ikke mere og
politiet havde ikke tid. Nabohjælp og DNA mærkning. Forsamlingen bad bestyrelsen
om at samle op på det.
Hesteskure.
Flere i forsamlingen mente ikke at bygningerne var visuelt pæne – men det er ikke
bestyrelsens opgave at agere mellem- eller opmand mellem de enkelte grundejere.
I stedet bør man selv henvende sig direkte til den pågældende grundejer.

Blue Kolding.
Fie Starkner har talt med Camilla Ravn ved Blue Kolding. Alle husstande burde
have fået brevet, hvilket vi har erfaret ikke er sket. Bestyrelsen lægger brevet ved
referatet, så alle grundejere kan se, hvad det drejer sig om.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes som hidtil kr. 375,- årligt og opkræves fortsat af TreFor via
forbrugsopkrævningen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lars Mernild og Claus Bo Petersen blev genvalgt. Desuden blev Berit Wolmar valgt
ind i bestyrelsen.
7. Valg af suppleant.
Fie Starkner
Pia Bruhn
8. Valg af revisorer.
Bo Michaelsen og Kirsten Lind
9. Valg af revisorsuppleant.
Henry L. Pedersen
10. Eventuelt.
Niels Bjerre, Bjerregaard fortalte, at der stadig er trafikale problemer på Stranden og
vejen op til gården om sommeren. Der blev midlertidig etableret parkeringsbåse på
parkeringspladsen i sommer, men det er ikke nok. Niels foreslog at undersøge
muligheden for at etablere en parkeringsplads ved containerpladsen, hvilket vil
betyde mindre trafik og lavere hastighed på Stranden om sommeren. Desuden
fortalte Niels, at det, som tingene er nu, heller ikke er muligt at komme frem med
redningskøretøjer. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og Niels vil gerne
deltage i det videre forløb.
Forslag til fliser eller grus ved containerpladsen og gennemgang med kommunen af
fortove som er blevet belastet af byggerier i området i den seneste tid.
Ref. Dorthe L. Hartung
.

