Bestyrelsesmøde i Rebæk Grundejerforening.
Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30 hos Steen
Afbud: Berit
Dagsorden.
1. Velkommen til Joan
a) Suppleant Joan har lovet at sidde indtil 15. januar da hun flytter, hun overtager for Lars
Mernild som er fraflyttet Rebæk.
2. Orientering om kontingentopkrævning 2018
a) Der er blevet udsendt girokort til betaling af medlemskab af grundejerforeninger med
posten fra Nets. Der er ingen udmeldte i år, så det forventes at alle eksisterende
medlemmer indbetaler, og også for medlemskab i 2019.
3. Medlemsadministration/ -kommunikation
a. Nyt fast punkt til hvert bestyrelsesmøde: Nye medlemmer/ tilflyttere?
a) Alle bestyrelsesmedlemmer skal fremover bidrage med den viden de har om nye
tilflyttere, dette punkt vil fremadrettet være at finde på fremtidige dagsordner.
4. Opfølgning på sidste mødes pkt. 4 (Gert)
Pkt. 4. Opdatering af medlemslisten.
a) Der skal være en procedure for GDPR, denne lægges op på hjemmesiden.

b) Gert undersøger hvad det koster at få en ny hjemmeside, inkl. medlemsadministration
og newsfeed, og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
5. Joans rolle i bestyrelsen. Lars var næstformand, skal vi lade Joan overtage denne rolle
frem til næste generalforsamling?
a) Joan er næstformand
6. Partshøring om Stranden 34A. Grundejerforeningen ejer Postkassestien.
a) Vi har som forening i følge vore vedtægter ikke mulighed for at gøre indsigelser i
forhold til enkeltmedlemmers mulige gener ved byggeri, som tillades af
byggemyndighederne i Kolding Kommune.
7. Drøftelse i forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes funktioner og belastning.
a) Der er over året følgende aktiviteter; generalforsamling, hold Rebæk ren (udgår
måske), Skt. Hans, sommerfesten (udvalg), haveaffald (påske/efterår), banko,
administrationen/web.
b) Gert sender invitation til Banko ud.
a. Gert tager kontakt til Frk.Himmelblå, Kul&Koks, Baxx ang sponsorpræmier.
b. Fie tager kontakt til Meile, Triple M og FamlySport ang sponsorpræmier.
8. Indkøb af A-skilt.
a) Evt et andet info-skilt senere i forbindelse med en ’ny genbrugsstation’ (Steen)
9. Status i forhold til generalforsamlingen 2018, som vi forsøger at holde i enten uge 10
eller 11 efter aftale med præsten.
a) Steen tjekker med præsten om vi kan få en dag i uge 12 eller uge 13.
10. Eventuelt
a) Steen kontakter Kommunen for udvidelse af ”genbrugsstation”.

