Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening
torsdag den 13.03.2014 kl. 19.00 hos Claus, Aabakken
1. Siden sidst:
a. Kiilerstrasse, afløbsbrønde - retablering – asfaltering?
Lise spørger kommunen om de har en tidsplan for etablering af de afløbsbrønde, som
skal være anlagt før en asfaltering af stien kan foretages.
b. Nyt fra kommunen.
-En borger har henvendt sig med forslag om gule kantsten ved svinget på Stranden 10 –
kommunen går videre med forslaget.
-Vi glæder os over hajtænder og belysning i Rebæk samt belægning på Fjordstien – stor
ros til kommunen for alle tre dele.
-Vi har fået lovning på, at fortovet fra Skamlingvejen til åen bliver ”ordnet”
-Ang. trafikken på Stranden - der har været trafiktælling og vi kan forvente et resultat i
løbet af februar ???? (hvilket år mon)
c. Køb af belysning til udlejningsteltene udskydes, da vi kan låne Helges lysslange til
afprøvning.
Ok.
d. Renovering af petanquebane og området omkring den er færdig og resultatet er rigtig
flot – kan vi spendere et lag nyt stenmel til selve banen og skal vi have rykket for et
sæt bord/bænke?
Bord og bænkesæt er leveret, Helge køber hængelås. Stenmel bevilget – Lise bestiller
en big-bag og petanque pigerne fordeler og jævner efter bedste evne ved sæsonstart.
e. Evaluering af bankospil: God oplevelse for alle - vi gentager arrangementet næste år.
f. Hjertestarter ved klubhuset på stranden – hvordan er vi inddraget/forpligtet i
projektet.
- Vi sørger for opsyn udenfor surfersæsonen.
- Der var blandt Rebæk borgerne stor interesse for at lære at anvende den nye
hjertestarter, og 6 personer deltog i det kursus der blev afholdt i forbindelse med
opsætningen af den.
-P-pladsens skilteanvisning til hjertestarterens plads på klubhuset er tilbøjelig til at
falde af, surferklubben er underrettet.
g. Projekt ”Hundelorteposer”. Nogle har sat skiltene på deres skraldespande tæt på
fortovet, og det generelle indtryk er, at de fleste finder det ok at hundefolket bruger de
skraldespande, der står ved fortovet.
2. Hjemmesiden: Noget nyt ?
-Hosting lander på ca. 360,00 kr pr. år.
-Der kommer en notits på hjemmesiden om petanque for damer og herrer. Damerne
starter 1.04 mens mændene først starter efter påske.
-Også en notits om at der skal medbringes service til gule ærter mm. til
generalforsamlingen.

3. Kommende arrangementer og praktiske opgaver:
a. 20.03 Generalforsamling: tilmeldte 31
• Opgavefordeling:
Steen laver gule ærter, Lise og Birthe er ”snittere”onsdag eftermiddag.
Steen køber drikkevarer ind.
Bestyrelsen møder kl. 17.30 til opstilling af borde osv.
• Har vi en kandidat til Helges plads i bestyrelsen ?
Formanden sonderer terrænet, der er et antal mulige kandidater.
b. Hold Rebæk ren 10.04 - vi starter kl. 17.00 ved Helges carport og slutter af ved grillen
hos Steen.
Opgavefordeling:
-Lise bestiller tænger og poser.
-Steen køber drikkevarer og pølser.
-Birthe laver opslag med tilmelding til omdeling/mail.
c. Afhentning af haveaffald i foråret: 22.04.13
d. Teltudlejning – udlejningsvilkår: Punktet udsættes.
e. Sommerfest lørdag 16.08.14 :
Festudvalget står som sædvanlig for at arrangere årets sommerfest - inkl. mad
4. Økonomi:
a. Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af
statusoversigt v. kassereren.
Gennemgang af regnskabet for 2013 og budget for 2014.
Vi har 163 medlemmer, Lise og Steen har været hos Trefor for at få overensstemmelse
mellem antal opkrævningsgebyrer til Trefor og antal kontingentafregninger til
grundejerforeningen. Tidligere fejl er blevet rettet.
b. Pasning af stier mm.: afregnes med et fast beløb årligt.
5. Andet:
a. Legeplads – nye oplysninger? Efter indhentning af tilbud ser det ud til, at en evt.
kommende legeplads kan holdes forsikret og godkendt for ca. 3500 kr årligt.
Vi vil prøve at skaffe yderligere info om priser, tilladelser, betingelser samt evt. lovkrav
mv. hos et firma der leverer ”legepladsindretninger”
b. Kiil-arealer - undersøge om det er vederlagsfrit som lovet – Ikke noget nyt.
6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde: Vi holder konstituerende møde efter
generalforsamlingen.
7. Evt.:
Ref. Birthe Pedersen

