
4. november 2019 
Dyrkobbel 172 

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

Kommunen 
- Status på årsrundgang? 

o Johanne Burkeman (skov og landinspektør)  
 Kant opretning 
 Købe gammelt legestativ til legepladserne? 
 Kloak renovering, hvorfor kun nogle steder? 
 Kloak renovering, hvorfor det piv elendige arbejde? 
 Græsslåning af vores arealer? 
 Asfaltering af første vej 

Legepladser 
- Flad grus på nedre er blevet lavet 
- Faktura på hegnet på den øvre legeplads er blevet rettet til og nu betalt 
- Legeplads tilsyn? Hvornår, er der noget vi selv skal gøre? 

o Vi spørg Thorkild  

Antennenettet 
- Beboer henveldelse vedrørende mulig aftale med YouSee og Kanal 5 

o 
Gmail - Fwd_ Din 

tv-pakke ændrer sig.
 

o Bent går til de forskellige udbydere og taler om hvad de kan gøre 

Boligforeningerne 
Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 

- Projekt træfældning er påbegyndt 
o Troede kun det drejede sig om den anden vej ikke også første og den tredje 
o Der arbejdes ikke når der er or dårligt vejr 

”andels haven” 
- Intet  

Solbakken 
- Intet  



Økonomi 
- Mangler afklaring ved betaling for afdeling 9 på engang? Af hvem, hvordan, hvorledes? 
- Intet nyt siden sidste møde 

o Hvad er konsekvensen hvis nogen ikke betaler? 
o Kan man nægte at betale til en grundejerforening? 
o Camilla og Tina vil udfærdige en lille skrivelse som ikke nævner navne, men adresser og så 

går Tina rundt og snakker med de adresser 
- Papirer fra banken, er det gået godt? 

o Ja det ser ud til at have løst sig 
o Eftersom vi ikke har hørt yderligere fra Sydbank går vi ud fra at alt er som det skal være 

Rettidig indkommende punkter 
- Hjemmesiden er endelig kommet op at kører igen, det tog alt for meget papir arbejde 
- Formanden ønsker at træde af, men stadig være en del af grundejerforeningen, og vi skal derfor 

havde fundet en afløser til formandsposten. 
o Bestyrelsen er enige om at Tina gør et fremragende arbejde og vi ønsker gerne at hun 

fortsætter 

Diverse 
- Næste møde ved Tina dato skal afklares efter dato for rundgang med Johanne! 
- Tirsdag d 7 januar 2020, kl. 19:30 

o Invitation til generalforsamling 
o Opsummering fra rundgang med Johanne 
o Opdatering på tv-ting 
o Tage op til diskussion om vi skal lave om fra nets til normal bank overførsel, mobilpay eller 

lignede? Baseret på udgifter 
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