
Dyrkobbel grundejerforeningen 
8 april 2019 

Fremmøde 
- Tina 

- Jacob  

- Jette  

- Mirka 

- Bent 

- Camilla 

Punkter  
- Hjemmesiden er blevet opdateret med den nye bestyrelse, men den gamle står stadig indtil den 

afgåede formand har overdraget officielt 

- Gennemgang af hvad der er lavet på legepladser: 

o Vi har fjernet en masse dårlige lege ting 

o Vi vil gerne indkøbe nye stativer 

o Overdragelse af arealer til børnehaven 

- Hvorfor er grundejerforeningen egentlig startet? 

o Antenneforening 

o Derfor er der mulighed for at nedlægge foreningen hvis der ikke er opbakning for det, men 

med det nye blod i bestyrelsen så vil vi bestemt ikke nedlægge den 

- Faste punkter til møder? 

o Som udgangspunkt ikke 

o De følgende punkter sættes på fast dagsorden 

▪ Kommunen 

▪ Legepladser 

▪ Antennenettet 

▪ Boligforeningerne 

• Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 

• ”den brune” 

• Solbakken 

▪ Rettidig indkommende punkter 

- Velkommen til Dyrkobbel pjece, skal laves 

o Oversigt af de forskellige boligforeninger 

o Link til hjemmeside 

o Link til Facebook side 

o Kort skriv om hvem vi er og hvad vi gør 

- Kontakt til Sydbank for at opdaterer til den nye bestyrelse 

- Kontakt til Kommunen for at opdaterer til den nye bestyrelse 

- Hvor ofte mødes vi? 

o Som udgangspunkt en gang i kvartalet 

o Ekstra ordinære møder på basis af punkter 



- Mirka vil gerne hjælpe med at vedligeholde legepladserne, hvor foreningen hidtil har givet et 

honorar på 1000 for 10 timers arbejde 

- Opgaver til næste gang 

o Mirka, indhent tilbud på hegn for øvre legeplads 

o Jette, tag kontakt til den brune boligforening, og find ud af hvad de hedder samt kan vi få et 

større samarbejde? 

o Bent, tag kontakt til Solbakken boligforening, og find ud af om vi få et større samarbejde? 

o Camilla, tag kontakt til Sydbank og få ordnet de papirer som skal ordnes 

o Jacob, lav referat og få lavet udkast til pjece 

o Tina, overdragelse fra tidligere formand 

- Kommende møder: 

o Opfølgningsmøde for ovenforstående punkter, 29 april 2019 kl. 19:00, Mirka (7D) 

o Q3, 26. august 2019 kl. 19:00, Bent (40) 

o Q4, 4. november 2019 kl. 19:00, Camilla (172) 

- Alt kontakt til offentlige instanser og andre skal ske igennem foreninges fælles kommunikations 

kanaler, dette gøres for at: 

o Virke mere professionelle 

o Dem vi kontakter ved hvor de skal svare til 


