Referat fra Bestyrelsesmøde
Sted:

Stran 17a, Rebæk

Dato:

13. august 2019

Klokkeslæt:

19.30

Deltagere:

Richardt Nørgaard, Berit Wolmar, Sandra Ebert Hansen, Gert Rosendahl, Mette Larsen

Fraværende:

Steen Kaiser

Punkter på dagsorden
1.

Gennemgang og godkendelse af referat


Handlepunkter:




2.

3.

Foruden denne tilføjelse, ingen kommentarer til referat, og det godkendes.

Medlemsforhold i Rebæk Grundejerforening


Bestyrelsen besluttede at gennemgå medlemslisten og validere informationen vha. OIS.dk med
henblik på at opkræve kontingent til rette vedkommende.



Opkrævning sendes ud hurtigst muligt af kasserer Berit Wolmar.

Kloakseparering og reetablering af stier


4.

Ad. Eventuelt b. Skriftlig henvendelse til Kolding Kommune vedr. fortove. Kolding Kommune svarer
tøvende og ikke konkret. Derfor har bestyrelsen besluttet at skrive på hjemmesiden, hvordan app’en
”Giv et praj” anvendes til indberetning af defekte fortove.

Formand Richardt Nørgaard sammenfatter nuværende status på fremdrift og planer for
færdiggørelse af projektet, herunder reetablering af stier. En status indhentes efter byggemøde
mellem Kolding Kommune og Henning Have torsdag 15. august 2019. Status publiceres på
hjemmeside.

Vedligeholdelse af stier – status

5.

6.



Vedr. stier for enden af Solbakken og Strandbakken ned mod slugten, bestyrelsen vurderer den
nuværende vedligeholdelse.



Der henstilles i øvrigt til at buske og træer klippes, så fortove og stier holdes frie for grene,
nedfaldsfrugt mv.

Eventuelt


Bestyrelsen vedtog dels at implementere en bestyrelsesportal og et økonomisystem til bestyrelses
arbejde



Bestyrelsen har fået en forespørgsel vedr. tinglyste servitutter i Rebæk. Bestyrelsen besluttede at
oplyse om, hvor denne information kan opsøges på offentlige hjemmesider via foreningens
hjemmeside.

Aktiviteter i Rebæk


Skt. Hans bål blev afholdt med god opbakning.



Sommerfest er planlagt og ca. 80 personer har tilmeldt sig



Afhentning af haveaffald er 22. oktober 2019



Bankospil i uge 46 eller 47, bestyrelsen støtter aktiviteten med indhentning af sponsorgaver,
indbydelse og praktiske opgaver på dagen. Indbydelsen sendes ud når datoen er bekræftet.



Windsurfer arrangement for Rebæk. Bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Kolding Windsurf
klub et åbent hus arrangement Rebæk i foråret 2020. Mere information følger.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt 29. oktober 2019.
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