Referat af bestyrelsesmødet
onsdag den 6. juni 2018 kl. 19.30 hos Steen.
Afbud Fie

1. Siden sidst. Punkterne optræder under de følgende dagsordenspunkter
2. Evaluering af Hold Rebæk Ren og haveaffaldsafhentning, forår. Fremmødet ved
arrangementet var ikke stort, 6 medlemmer mødte op! Vi skal sende en mail ud, når der er
nye arrangementer, medlemmer uden mailadresse får brev i postkassen.
3. Status på stier og områder, der ejes af Rebæk GF. Stier og bede er i god stand. Tak til vores
havemand!
4. Køreplan for kontingentopkrævning. Kassereren mangler kun at få en digital signatur,
hvorefter medlemmerne kan indbetale kontingent 375 via pbs. Der udsendes en mail herom.
5. Hjemmesiden og medlemsinformation. Gert og Berit er ansvarlig for medlemsinformation, og
Claus Bo hjælper fortsat med at holde hjemmesiden opdateret.
6. Sankt Hans på engen, indkøb af øl og vin. Der inviteres til Sankt Hansbål, hvis
afbrændingsforbuddet ophæves, ellers venter vi til næste år!!
7. Sommerfest og haveaffaldsafhentning, efterår. Festudvalget arrangerer sommerfest den 18.
august 2108. Strandgudstjeneste søndag den 19. august. Haveaffald bestilles til tirsdag den
23. oktober, tirsdag i uge 43.
8. Vandseparering og Marina city, status. Vandsepareringen kører efter planen. Intet nyt om
Marina City.

9. Udmeldinger fra Rebæk Grundejerforening. På mødet diskuterede vi fremtidig og
tidligere udmeldinger fra GF. Vi er enige om, at hver enkelt situation kan være
speciel, og ofte skal der handles mellem møderne. Derfor er det vigtigt, at vi i de
enkelte sager får diskuteret, hvad vi vil opnå og med hvilke virkemidler. De
enkelte medlemmer rapporterer om forholdene på næstkommende
bestyrelsesmøde.

10. Container til plast dunke (Lars). Lars undersøger muligheden for at få en container til hård
plast.
11. Hvordan vi håndterer personer som ikke holder deres træer, hække nede i forhold til reglerne (Berit).
Vi afventer en forespørgsel hos kommunen.

12. Eventuel. Beboerønsket om opsætning af en badestige imødekommet, dog skal bådelauget
spørges først.
13. Næste møde. Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.30 hos Berit

Med venlig hilsen
Steen

