Referat
Bestyrelsesmøde i Rebæk Grundejerforening
Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.30 hos Berit.
Til stede: Berit, Gert og Steen
Afbud: Fie
Fraværende uden afbud: Lars

Dagsorden.
1. Vandsepareringen. Oplever vi problemer?
Arbejdet går planmæssigt. Blue Kolding spørger, om vi ønsker Kielerstrasse
asfalterer og kloakeret. Bestyrelse besluttede at sige ja til dette og bede om at
Smutvejen mellem Aabakken og Stranden ligeledes asfalteres.
2. Opkrævning af kontingent. Berit og Gert er ansvarlige for dette.
De tekniske forhold er klar til at vi kan foretage kontingentopkrævningen, Berit og
Gert starter opkrævningsarbejdet i uge 37.
3. Betalingsfrister for fakturaer. Berit er ansvarlig.
Fremover betales regninger senest ved forfaldsdagen.
4. Opdatering af medlemslisten. Tilflyttere kontaktes for at vi kan registrere
deres e-mailadresser og ønske dem velkommen til Rebæk. Gert og Berit er
ansvarlig for dette.
Gert går i gang med at indsamle oplysninger om medlemmers navne og emailadresser. Disse oplysninger er nødvendige i forbindelse med
kontingentopkrævningen.
5. Evaluering af sommerfesten 2018.
Det var en god sommerfest, dog var tilslutningen ikke helt så stor som tidligere.
6. A-skilte. Lars er ansvarlig.

Udsat
7. Plastikcontainer, status. Lars
Udsat
8. Marina City. Steen
Alle opfordres til at følge den verserende diskussion i dagspressen, hvor gener fra
industrihavnen drøftes intenst.
9. Bestyrelsens engagement i forbindelse med at beboere, der med beplantning
frarøver naboers udsigt. Steen
Bestyrelsen kan ikke blande sig i eventuelle nabostridigheder, kun henvise til teksten
i Hegnsloven
10.Forholdene ved bådebroen. Steen
Vi afventer en tilbagemelding fra Blue Kolding vedr. miljøpåvirkningen af
bundforholdene ved foreningens bådebro.
11.Haveaffaldsafhentning tirsdag den 23. oktober 2018. Steen (Er bestilt)
Er bestilt.
12.Bankospil (Forslag: 30. oktober 2018) Rollefordeling.
Steen laver en rollefordeling i løbet af uge 37.
13.Eventuelt.
Vi havde en drøftelse om, hvorvidt vi skal lægge op til, at nogle udvalg står for
medlemsarrangementer fremadrettet.
14.Næste møde, forslag: Torsdag den 8. november kl. 1930 hos?
Næste møde torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30 hos Steen.

Referent: Steen

