Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening
den 09.10 2014 kl. 19.00 hos Steen på Åbakken
1. Siden sidst:
a. Kiilerstrasse - afløbsbrønde – asfaltering – tidsplan – reaktion fra
kommunen ? – Hvornår kommer der stenmel på øverste del af
Kiilerstrasse ? Simmelskær fra kommunen arbejder på at få gang i
asfalteringen af Kiilerstrasse. Lise har orienteret ham om at vi lægger stenmel
på øverste del af Kiilerstrasse. Der skal nok bruges 2 bigballer.
b. Petanquebane – Er der bestilt nye planter? Lise henter de manglende
planter.
c. Hvilke opgaver ligger der konkret i vedligehold af stierne? Udskydes til
næste møde.
d. Bedene på hjørnet af Åbakken og Strandbakken – Er der noget nyt fra
kommunen? Kommunen har vedligeholdelsen af bedene, hvis vi lægger
granitskærver overtager grundejerforeningen denne forpligtelse. Vi har
besluttet at supplere eksisterende beplantning med flere planter . Lise indkøber
planterne.
e. Vedr. bump – besvarelse af henvendelse fra en borger, der udtrykker stort
ønske om at bumpene kan gøres permanente. Lises svar på henvendelsen
indeholder flg. Info: Bumpene er et forsøg, nu skal forsøget vurderes og
grundejerforeningen vil gerne argumentere for at bumpene bliver gjort
permanente hurtigst muligt og at der placeres yderligere et bump på
strækningen Skamlingvejen - Åbakken.
f. Vedligeholdelse af Stranden – parkering i svinget – noget nyt ? Lise taler
med Steen Langhoff.
g. Nyt medlem har meldt sig ind i foreningen: Strandbakken 30, velkommen til
Jann og Lene.
2. Hjemmesiden: Nyt: Annonceside med køb, salg, bytte mv. - Claus modtager
gerne annoncemateriale.
3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver:
a. Evaluering af hjertestarterkursus 25.09. Der var i år 11 deltagere. Der er
også pladser til folk der har deltaget før, men ønsker repetition/opdatering.
b. Teltudlejning – poser til stængerne. Steen undersøger om vi kan få et godt
tilbud på 12 skiposer a 220cm.
c. Afhentning af affald i efteråret 21.10.14. Steen tjekker med vognmanden.

d. Banko torsdag den 23.10.14 – planlægning/opgavefordeling: Steen
bestiller og afhenter som vi plejer i Liva.
Vi kan først komme ind i lokalet kl. 17.30
Bestyrelsen møder kl. 17.20
Steen: Indkøb af mad og drikke samt gevinster
Sponsorgaver: Lise
Torben: Uddeling af invitationer til banko samt orientering om
affaldsafhentning
Birthe: Invitationer til banko samt info om affaldsafhentning
e. Generalforsamling: 19.03.15
4. Økonomi:
a. Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang
af statusoversigt v. kassereren. Gennemgang af status.
5. Andet:
a. Noget nyt om nedlæggelsen af busstoppestedet på Engen. Generel
utilfredshed med planerne. – ingen respons fra kommunen endnu.
b. Forslag: arrangement v. politimand om tyverisikring af dit hus?
Evt. som ekstra punkt til generalforsamlingen.
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde:
26.02.15 hos Lise
7. Evt.

