
2. december 2019 
Dyrkobbel 123 

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

Kommunen 
• Får besøg af kommunen onsdag d. 4. december kl. 12:30 
• Ny person fra kommunen, Kristian Pedersen Nordstrøm, som overtager fra Johanne B. 
• Punkter der skal drøftes: 

o Kant opretning, eller mangel på samme! 
o Græsslåning, komme ind under deres græsslåning? 
o Legeplads tilsyn, kommer det af sig selv eller skal vi være selvopsøgende? 
o Regler/retningslinjer angående parkeringspladser? 
o Regler/retningslinjer angående bilvask på private matrikler? 
o Nye regnvands kloaker, hvorfor kun nogle og hvorfor ligger nogle af de nye over niveau? 
o Nyt asfalt over det hele? 
o Bevoksning i ”cykelstien”, hvem og hvordan kan det beskæres? 
o At benytte mosen om privat losseplads til kanin lort! 
o Er det muligt at købe gammelt legeplads udstyr fra kommunen? Fx det som var i Alnor 

strand park. 
• Hvem er legeplads inspektør og om der rapport fra sidste år 

Legepladser 
• Legepladseftersyn mangler, men vi skal lige snakke med kommunen om hvordan sådan noget 

foregår. 

Antennenettet 
• Henvendelse fra 1C angående om vi er bundet til YouSee eller om der er frit valg af udbyder 

o Der er blevet svaret at der er frit valg og at vi er i gang med at snakke med yousee 
angående pakke sammensætning efter nytår 

o Pakkerne er ude fra YouSee 

Boligforeningerne 
Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 

• Nu er træerne væk 
• De sidste 5% mangler i oprydningen! 



”andels haven” 
• Nothing In Line (NIL) 

Solbakken 
• NIL 

Økonomi 
• Mangler stadig et par indbetalinger 

Rettidig indkommende punkter 
• Jette ønsker ikke at gen opstille til næste generalforsamling, grundet hun er formand for Gråsten 

Andelsboligforening afdeling 9 grundejerforeningen. 
• Jacob kan ikke længere være medlem af grundejerforeningen da han i den nærmeste fremtid ikke 

længere bor på Dyrkobbel. 
o Webmaster opgaven kan outsources indtil næste generalforsamling, og om muligt også 

bagefter (så må bestyrelsen bestemmer hvad det er værd) 
• Camilla ønsker ikke at still op igen 

Diverse 
• Punkt fra bestyrelsesmøde 8. april 2019 stod der at Mirka fik 1000 DKK for arbejde på legeplads, 

dette er IKKE rigtigt. 

 

Mirka’s mail: mknapp@outlook.dk 

Mirka’s mobil: 42991012 

mailto:mknapp@outlook.dk
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