Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening
mandag den 12.05 2014 kl. 19.00 hos Birthe, Solbakken 6
1. Siden sidst:
a. Nyt fra kommunen ang. Kiilerstrasse, afløbsbrønde - retablering – asfaltering –
tidsplan
Kommunen vil gerne se tiden lidt an, og det er ok for os, men
vi forventer at stien på sigt retableres som aftalt - med asfalt.
b. Petanquebane – kan vi undgå hærværk og affald omkring bord-bænkesættene ? Vi
undersøger om der evt. kan etableres stålplader midt på bordene for at undgå
brændemærker fra engangsgrills. (Birthe spørger Ib og Preben)
c. Skal vi evt. reklamere lidt for mande-petanque ?
Det er skrevet på hjemmesiden at tidspunktet er torsdag kl. 15.00…… – banen er blevet
rigtig fin, dog vokser der til stadighed ukrudt op.
d. Evaluering af generalforsamling
Vi vil gerne have flere med ! Torben prøver at komme med ideer til næste møde. Dato
for næste generalforsamling bliver torsdag den 19.03.15 kl. 18.00 og Lise meddeler
tidspunktet til Tved Vandværk, så de kan vælge en anden dato.
Kun positive tilbagemeldinger efter arrangementet.
e. Evaluering af ”hold Rebæk ren”
En god dag, - der var ikke så meget at samle op, som der før har været – kalder det for
eftertiden ”forårsrengøring” (arrangementet er blevet tradition, deltagere finder det
hyggeligt og det koster under 1000,00 kr)
f. Evaluering af afhentning af haveaffald 22.04.
Fungerede godt, 6269 kr i alt til vognmanden.
2. Hjemmesiden:
Noget nyt ?
Claus reviderer info om plads ved bådebroen.
3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver:
a. Teltudlejning – udlejningsvilkår
Priserne står på hjemmesiden og vi har ikke brug for yderligere beskrevne vilkår med
det antal udlejninger vi har.
Vi vil ”mærke” de 4 telte med forskellige farver når de er stillet op til sommerfesten.
b. Sommerfest lørdag 16.08.14
Sommerfesten sorterer under festudvalget.
c. Fjordens dag ?
05.06.14 Steen stiller op med grillen. Andre er velkomne til at gøre Steen selskab.
d. Renholdelse af den nye beplantning ved postkassestien.
Steen kontakter en havemand som evt. vil holde området sommeren over.
Forslag: Torben vil gerne donere sten til de to bede på hjørnet af Søbakken og Åbakken.
Lise spørger kommunen om de evt, vil gøre arbejdet. ( Der mangler planter )

4. Økonomi:
a. Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af
statusoversigt v. kassereren.
Intet at bemærke.
5. Andet:
a. Legeplads – nye oplysninger?
Vi henlægger planerne om en legeplads.
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde:
04.09.14 hos Torben kl 19.00
7. Evt.:

