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Deltagere 
Tina 
Bent 
Jette 
Camilla 
Mirka 
Jacob  
 

Må vi udbetale sorte penge / tænker græsslåning. 
- Bent har talt med ”Preben” fra Broager for græsslåning som er aftalt at skulle koste 600 kr. pr. 

gang. 
- Vi er enige om at vi IKKE vil udbetale sorte penge 
- Preben laver en kvittering for hver gang, så det er umiddelbart ikke sort 

Er er der en bedre løsning for græsområderne ved legepladserne?  
- Havemand 

o Kan være en dyr løsning, men det er Preben ikke 
o Hvad koster det ved kommunen når de alligevel er ude og klippe? (Mirka vil videre sende 

navnet på hende fra kommunen som er vores kontaktperson) 
o Der foreligger tilbud fra august 2018 fra Gråsten Entreprenør på 625 k. pr. gangs klipning 

(forudsat klipning 1 gang i ugen) 
- Robot plæneklipper 

o De stakkels pindsvin 
o Vinter vedligeholdelse 
o Her og nu udgiften er stor 

- Købe vores egen traktor 
o Dyr at vedligeholde 
o Vi skal lave arbejdet 

Skal vi kompensere den havemand, Bent lavede aftale med? 
- Grundejerforening vil gerne betale for reparationen af skaden (ca. 1300 kr) 

At gøre krav på mere grund ved at vedligeholde stykket. 
- Tale med kommunen om regler for holde hævd? 

Mirka har ordet. 
- Levende hegn ved øvre legeplads 

o Tilbud for 20 m hegn fra Gråsten Entreprenør til samlet pris 15.720 kr. 
- Har vi fået alt overdraget fra tidligere formand? Ja og Mirka får lov til at kigge det hele igennem 



 

Andet 
- Hjemmeside nedlægges for at spare penge og fordi det er lige så synligt at bruge Facebook 

o Facebook side skal opdateres så den indeholder det samme som hjemmesiden gjorde 
- Legepladser skal pimpes med nyt udstyr 
- Manglede P pladser ved ”de andre grundejerforeninger”, det tager de andre grundejerforeninger 

sig af 
-  
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