Referat bestyrelsesmøde 8. februar 2018
Fremmødte; Steen, Berit, Lars og Fie,
Fraværende; Claus

Dagsorden.
1. Siden sidst
a. Vandseparering
i. Bump væk
1. Fjernet pga. risiko for at ødelægge bump – kommer op igen når
vandseparering er færdig.
ii. Fejning
1. Der er bestyrelsen bekendt ikke problemer, der fejes af HH efter behov.
iii. Gener generelt
1. Ingen noteret
b. Banko, evaluering
i. Godt arrangement, der var tilmeldt 76 så ekstra borde var nødvendige, dejligt med
så stor opbakning fra Rebæk-borgere af arrangementet. Og en stor tak til
sponsorerne.
c. Marina City
i. Der er gjort indsigelse mod den nuværende plan i det omfang som juraen strider
imod, dvs. projektets lovlighed omkring opfyldning af fjorden.
2. Økonomi
a. Regnskab for 2017
i. Er udarbejdet og fremlægges af Berit på generalforsamlingen
ii. Budget af Berit, fremlægges også på generalforsamlingen
b. Opkrævning af kontingent
i. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes - 375 kr
ii. Skal fremadrettet betales årligt via mobilepay og kontooverførsel
1. Mobilepay, man kan tilmelde sig en liste og få en betalingsanmodning og
der sendes en mail ud med påmindelse. Derudover sættes et skilt op ved
indkørslen til Rebæk ang. de nye betalingsmuligheder.
3. Principper for udmeldinger fra Rebæk Grundejerforening (alle)
a. Bestyrelsen skal være enige eller i flertal om udmeldingerne.
4. Bus Linje 2 / flextur.
a. Der er nu flextur pr. 1 marts
b. Bestyrelsen vil påtage sig, at komme med input/evaluere efter prøveperiodens udløb – alle
medlemmers input hertil er velkomne og bedes mailet til bestyrelsen (også gerne løbende).
5. Generalforsamlingen tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.00 (bestyrelsen mødes kl.17:00), fordeling;
a. Dirigent (Forslag; Niels Christian Pedersen)
b. Økonomi/regnskab/orientering om den nye kontingentopkrævningsprocedure (Berit)
c. Bestyrelsens beretning (Steen)
d. Valg (på valg er Berit, Lars og Claus)
e. Gule ærter (Steen)
f. Pizza (Lars)
g. Indkaldelse og tilmelding (Claus)
6. Bestyrelsens Julefrokost, dato (alle)

a. Forslag 09.03.2018 kl. 18:30
7. Eventuelt
a. Lars køber et A skilt til nyheder, som kan informere om nyheder og lign. på Stranden
samme sted som skiltet med nabohjælp hænger.

