Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Rebæk grundejerforening.
24.08.2015 kl. 19.00 hos Dorthe Hartung, Strandbakken 5.
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde- samt evt. tilføjelser til dagsorden
Referat og dagsorden er hermed godkendt

2. Siden sidst:
Status i sagen: Bump på Stranden og parkeringsforbud og indretning af P-plads
nede ved stranden, herunder mail fra Bjerregård ang. fremtidige initiativer for
Rebæk strand m.m.
Ingen klager over placering af bump. Vi skal dog have kontakt til kommunen vedr.
det første bump, hvor boltene har løsnet sig.(Det er rettet!) Desuden kan vi
konstatere, at kommunen er i gang med at finde en varig løsning vedr. P-plads.
.
3. Snerydning og glatførebekæmpelse:
I forlængelse af forrige bestyrelsesmøde, træffes der beslutning om et svar til Helge
vedrørende snerydning og Snemanden.
Bestyrelsen har besluttet, at Rebæk Grundejerforening ikke kan eller vil overtage
virksomheden Snemanden eller dele heraf. Ifølge foreningens vedtægter er det ikke
en del af foreningens eller bestyrelsens opgaver at drive privat virksomhed, og
dermed heller ikke at drive privat snerydningsvirksomhed.

4. Renholdelse af stierne i Rebæk:
På mødet skal drøftes status på renholdelse af stierne, herunder ”Slugten”.
Der skal træffes beslutning om én hovedansvarlig for stierne så alle henvendelser
kan kanaliseres videre til vedkommende bestyrelsesmedlem.
Det fungerer fint og Steen er hovedansvarlig for stierne. Med hensyn til
”Smutvejen”, så har der været en henvendelse vedr. belægning som stenmel. Men
der er lige kommet ny belægning på - med lang levetid.

5. Status og plan for iværksættelse af fællestrailer(e) for Rebæks beboere:
Vi skal have aftalt hvem i bestyrelsen der har ansvar for ordningen og for
iværksættelse af den.
Vi henviser til privatordningen på Aabakken. Kontakt evt. Lars Mernild for nærmere
info. Se kontaktdata på Rebæk Grundejerforenings hjemmeside.

6. Nedsættelse af et legepladsudvalg:
Drøftelse af legepladsudvalg og hvem der skal være ansvarlig for det.

På opfordring fra medlemmer af grundejerforeningen, ønskes det at undersøge
muligheden for etablering af en legeplads. Der nedsættes et legepladsudvalg, som
Dorthe er ansvarlig for. Udvalget skal sende deres oplæg til bestyrelsen for Rebæk
Grundejerforening, som skal godkende det, inden det sendes videre til kommunen.

7. Evaluering af afholdte og igangværende aktiviteter:
•
•
•

Sct. Hans arrangementet
Det var en succes, så succesen gentages næste år.
Rebæk Sommerfest den 15.august
Det var en succes med ca. 95 beboere.
Status hjertestarter kurser.
Der er 22 tilmeldte til hjertestarter kurser og de er dermed booket. Og det gik
kun 2 dage fra, at Claus havde sendt opfordringen til grundejerforeningen via
facebook, hjemmeside og pr. mail. Så endnu en succes.

8. Planlægning af kommende aktiviteter:
•
•

•
•

Indsamling af haveaffald dato fastsættes
Traditionen tro 1. tirsdag efter påske og 1. tirsdag efter efterårsferien.
Velkomstpakke til nye beboere, Vi skal have aftalt hvem der er ansvarlig for
dette initiativ.
Vi holder alle øje og afleverer folder samt be’r om de nye beboeres
mailadresse.
Dato for næste generalforsamling
Torsdag d. 17. Marts kl. 18.30 i Præstegården.
Andre aktiviteter
Der er traditionen tro banko- det afholdes d. 26. November kl. 18.00 i
Præstegården, hvor der også vil være pølsebord m.m.

9. Økonomi:
Orientering om forbrug i forhold til budgettet og gennemgang af
statusoversigt v. kassereren.
Økonomien blev gennemgået og der var ingen kommentar.

10.

Har vi nyt til hjemmesiden – evt. fra dagens møde

11.

Eventuelt
Ingen punkter under evt

12.

Fastlæggelse af tid og sted for næste møde.
Næste møde holdes mandag d. 16. November hos Claus Bo.

