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Efter at bestyrelsen havde konstitueret sig og vi havde taget fat i de opgaver der var besluttet 

på generalforsamlingen eller efterflg. af bestyrelsen selv, måtte vi indkalde en suppleant for Mirka, 

der efter lidt samarbejdsproblemer med, specielt formanden, valgte at trække sig fra bestyrelsen. 

Vi har hen over sommeren haft kontakt med- og besøg af en repræsentant for kommunen, fået 

gennemgået området og udvekslet ønsker til fremtidig drift. Vi fik lovning på at græsbræmmerne langs 

vejkanterne vil blive beskåret således at vandet frit kan løbe til kloakkerne og dette er sket, dog har 

man åbenbart glemt den sidste stikvej ned mod jernbanen. Vi aftalte også at hybenkrat og petanquebane 

på nedre legeplads skulle fjerne og erstattes med græs,  også dette er sket. Mht. legepladserne har vi 

fået tilpasset græs/og faldgrusområdet på nedre legeplads, således at det vil blive nemmere at komme 

rundt med de store græsslåmaskiner, hvor kommunen i øvrigt har truet os med at de ikke mere, gratis 

ville slå græsset på foreningens legepladsområder, det er dog ikke sket noget endnu på det område. 

Vi havde også besøg af den kommunale legepladsinspektør, som gennemgik og godkendte vore lege- 

pladser med ganske få bemærkninger. Som også nævnt i sidste års beretning har vi haft fat i kommunen 

med hensyn til at få lagt det manglende lag asfalt på 1. stikvej til venstre og Jørgen har igen rykket 

for et tidspunkt for denne operation, men desværre hører vi jo hele tiden at kommunen fattes penge.  

Som før talt om på vore møder, lykkedes det i indeværende periode sammen med Dyrhøj  

Grundejerforening og FDF spejderne at få etableret en hjertestarter med støtte fra Tryg-fonden. Der har  

I det forgange år været et par kurser i betjening og hvorledes man sikrer størst mulig overlevelse 

og disse har været godt besøgt og vil blive gentaget en gang om året. 

Der har også, efter udsendelse af indbydelsen til generalforsamling, været en god og konstruktiv dialog 

med bestyrelsen i Gråsten Andelsboligforenings afdeling 9 omkring nogle misforståelser iforb. Med 

hvorvidt afdelingens beboere havde stemmeret til generalforsamlingen. 

Jeg vil sluttelig gerne takke bestyrelsen for konstruktivt samarbejde og håber på at dette vil fortsætte 

I den nye bestyrelse, der måtte blive valgt og til sidst vil som vanligt, henstille til beboerne i området 

om at tage hensyn til hinanden, især hvad brugen motorplæneklippere, motorsave og andre 

støjende redskaber specielt i de tidsrum hvor børn og ”gamle” skal have deres søvn. 

  


