
30 september 2019 
Dyrkobbel 137D 

- Tina 
- Jacob  
- Jette  
- Mirka 
- Bent 
- Camilla 

Kommunen 
- Kloak renovering 

o Det er fint og godt, men de kunne godt ligge køre plader ned der hvor der har gravet et 
stort hul ved en indkørsel. 

o Kommunens kontakt skal kontaktes for at hører hvad der sker i denne sag? Hvorfor er det 
kun nogle der bliver skiftet. 

- Hvad er status for kant oprensning? 
o Kommunens kontakt skal kontaktes for at hører hvad der sker i denne sag? 

- Hvad er status for at få kommunen til at slå græs på legeplads arealer? 
o Eftersom de alligevel slår det, så kan de ligeså kan de lige så godt gøre det officielt! 
o https://sonderborgkommune.dk/borger/parker-og-groenne-

omraader?fbclid=IwAR3w8QdM4MNn_jnivSDRpS1BcCmQKYIFxz2gocfDMgjko4qc64J-
JYrJT8A 

o  
- Status på årsrundgang? 

o Johanna B… - Mirka kommer med kontakt oplysninger  

https://sonderborgkommune.dk/borger/parker-og-groenne-omraader?fbclid=IwAR3w8QdM4MNn_jnivSDRpS1BcCmQKYIFxz2gocfDMgjko4qc64J-JYrJT8A
https://sonderborgkommune.dk/borger/parker-og-groenne-omraader?fbclid=IwAR3w8QdM4MNn_jnivSDRpS1BcCmQKYIFxz2gocfDMgjko4qc64J-JYrJT8A
https://sonderborgkommune.dk/borger/parker-og-groenne-omraader?fbclid=IwAR3w8QdM4MNn_jnivSDRpS1BcCmQKYIFxz2gocfDMgjko4qc64J-JYrJT8A


Legepladser 
- Det nye hegn ved øvre legeplads er på plads 

o Regningen godkendes IKKE, der er for mange afvigelser ifht. det som er sat op 
o Mirka følger op med ham som har sat hegnet op 

- Hvornår skal der udføres legeplads tilsyn? Er det noget vi bestiller eller kommer de af sig selv? 
- Referat fra sidste tilsyn? Hvor er det henne? 

o https://drive.google.com/open?id=1dV1cL_OKzHUQUSdIxNcWfIsbxAQzm6qQ  

Antennenettet 
- Intet  
- Aftalen ligger i denne folder: 

o https://drive.google.com/open?id=1V0SUXa6SV2kUgDLAWNfxOmfKCKuMOQAK  

Boligforeningerne 
Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 

- Fremover betales kontingent via huslejen 
- Kommunens konsulent har undersøgt forholdene for ejerskab af træerne, og det er op til afdeling 9 

hvad de ønsker at gøre 
o Afdeling 9 (beboerne under afd. møde) har besluttet at få fældet trærerne og plante nye 

- Parkeringspladser har man ikke fået styr på endnu 
- Bilvask – der er intet lovgivning som forbyder at vaske bil hjemme, endnu 

”andels haven” 
- Intet  

Solbakken 
- Intet 

Økonomi 
- Efter rykker er udsendt er der kommet flere kontingenter ind, der mangler dog stadig få 
- Efter afdeling 9 har besluttet at indfører betaling via husleje så løser dette de fleste problemer 

Rettidig indkommende punkter 
- Intet  

Diverse 
- Banken er blevet opdateret med de nyeste papirer 

o Referat skulle indsendes underskrevet af dirigenten 
- Jacob skal udsende dagsorden op til møde, gerne ugen inden så alle kan komme med input 
- Der arbejdes på at få en hjemmeside op igen 
- Jacob laver en tegning over boligforeninger og hvilke numre dækker de over 

o vedlagt 
- Flyer til ny tilflyttere 

o Ordensregler 

https://drive.google.com/open?id=1dV1cL_OKzHUQUSdIxNcWfIsbxAQzm6qQ
https://drive.google.com/open?id=1V0SUXa6SV2kUgDLAWNfxOmfKCKuMOQAK


o Bilvask nej tak (findes der en politik fra kommunen?) 
o Hjemmeside 
o Parkering 
o Andet? 

- Planlægning af generalforsamling 
o Brain storm for punkter som kan tages op til GF for at få folk ud 
o Dette skal være et drivende punkt til næste møde 

- Næste møde 4 november kl. 19 ved 172 (Camilla) 
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