
    

Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2013  

Mødet blev holdt hos Flemming 

 
 

Dagsorden: 

 

1.   Siden sidst. 

      Fartkontrol på Ravnsbjergvej. 

      Henrik kontakter igen – igen politiet for at få foretaget hastighedskontrol. 

 

2.   Drøftelse af redegørelse vedr. vores rundgang i området sammen med kommunen. Lise-Lotte 

      har sendt en statusopgørelse vedr. vores fokuspunkter. Hvad siger vi til denne?     

 

      - Regnvandsbrønde i vejbanen renses og frilægges for græs og ukrudt. 

      Fint! Men de brønde, der er fejlplaceret, skal vel flyttes, så de også opsamler regnvand. 

      Erling følger op. 

      - Udledning af tagvand fra Dyrkobbel 18 til det grønne område. 

      Kommunens byggeafdeling vil kontakte lodsejeren. 

      Tages til efterretning. 

      - Renovering af stien mellem 18 og 20. 

      Kommunen tilbyder renovering på følgende vilkår: Hvis grundejerforeningen betaler udgiften 

      til grus (ca. 2000 kr), så laver kommunen arbejdet. 

      Bestyrelsen kan ikke acceptere denne løsning. Kommunen ejer stien, og kommunen er selv- 

      følgelig ansvarlig for vedligeholdelsen af denne! 

      Erling følger op.  

      - Den vilde bevoksning mellem 1d og 110. 

      Kommunen skærer bevoksningen ned i løbet af vinteren. Arbejdet vil være afsluttet senest 1. 

      april 2014. 

      Tages til efterretning. 

      - Egetræerne i fordelingsvejen (”hovedvejen” ind i Dyrkobbel). 

      Kommunen ønsker fremover ikke træer i vejbanen. Når/hvis egetræerne dør, bliver disse erstat- 

      tet af pullerter. 

      Vi ønsker egetræerne bevaret. Kommunens holdning tages til efterretning. 

      - Bøgehækken mellem Ravnsbjergvej og cykelstien i den øvre ende af området. 

      Kommunen planter efter for at lukke hullerne i hegnet. Desuden opsætter de fodhegn for at be- 

      skytte de nye planter. Arbejdet udføres sent i efteråret 2013.  

      Det lyder udmærket!   

 

3.   Nedre boldbane. 

      Børnehaven ”Vindsuset” og kommunen har længe haft et ønske om yderligere udvidelse af  

      børnehavens legeplads. Man ønsker at inddrage en del af boldbanen. 

      Bestyrelsen har holdt møde med skole –og dagtilbudschef, gruppeleder Thorsten Henriksen 

      og dagtilbudsleder Helle Christiansen. 

      Et flertal i bestyrelsen vedtog at tilbyde kommunen 13 meter af banens længde. Hvis kommunen  

      ønsker at inddrage den tilbudte del af boldbanen, indebærer det selvfølgelig, at eksisterende 

      asfalterede cykelsti med belysning omlægges. 

     



      Bestyrelsesmedlem Henrik H. Madsen kunne ikke gå ind for bestyrelsens tilbud. Han mente, at  

      omlægning af cykelstien vil være til stor gene for brugerne af denne. 

      Vi afventer reaktion fra kommunen på vores tilbud. 

 

4.   Status vedr. renovering (lovliggørelse) af vores legepladser. 

      Nederste legeplads er nu i forsikringsmæssig lovlig stand. Der er lagt faldgrus, opsat nyt gynge- 

      stativ og rutsjebane. Bestyrelsen har desuden lavet ny sandkasse og repareret legetårnet. 

      Øverste legeplads bliver gjort færdig i løbet af efteråret. Her har bestyrelsen indtil videre opsat  

      nyt gyngestativ, repareret legetårnet mv. 

      Bestyrelsen har indtil nu udført opsætnings –og renoveringsarbejde, som sparer foreningen for 

      min. 20.000 kr. 

 

5.   Julefrokost for bestyrelsen. 

      Erling undersøger mulighederne vedr. dato, sted og pris. 

 

 

 

                         Erling Fransson – sekretær i Dyrkobbel  grundejerforening. 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


