
 

 

Classified as Business 

01. November 2021 
Dyrkobbel 40 

Deltagere: 

- Bent – 22519673 – birtheogbent@stofanet.dk 

- Søren - 26667000– skublick@hotmail.com 

- Torben – 29436968 - Torben.holm.pedersen@stryhns.dk 

- Jakob – 26493725 – abbisdk@gmail.com 

- Theresa – 24898909 - Theresa.McLintock@danfoss.com 

Kommunen 
• Intet at notere 

Legepladser 
• Vi har haft besøg af MB Sport & event ApS –Michael. 

• Michael er kommet med flere spændende tilbud, og bestyrelsen har valgt at takke ja til reparation 

af eksisterende legeplads + støtte til søgning af midler ved diverse fonder. 

Antennenettet 
• Efter indlæg fra Yousee ved generalforsamlingen var den samlede holdning at takke nej til den nye 

tilbud. 

Boligforeningerne 

Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 
• Vi notere at der stadig parkeres på græsset/grønne område, hvor græsset pløjes op. 

• Vi opfordre til en frivillig repræsentant herfra 

”andels haven” 
• Intet at drøfte 

Solbakken 
• Intet at drøfte 

• Vi opfordre til en frivillig repræsentant herfra 

Økonomi 
• Af de 50.000 kr. der er blevet sat til side ved seneste generalforsamling er der besluttet at bruge 

20.000 kr. på renovering og 10.000 kr. på støtte til at søge fonde. 

Rettidig indkommende punkter 
• Jesper Hinst har kontaktet os og bedt om at få lagt det seneste underskrevne regnskab på 

hjemmesiden.  

o Dette gøres ASAP 
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Classified as Business 

• Henrik Hardt Madsen har bedst om referat fra generalforsamlingen, og beslutningen ang. indlæg 

fra Yousee. Denne kan ses i punktet ”Antennenettet”. 

Diverse 
• Søren beder Jakob om at opdatere Maibritts (revisor) telefon nummer på hjemmesiden. 

• Hjertestarter ved spejderhytten er ejet af Dyrkobbel og Dyrhøj grundejerforeninger. Dyrhøj 

grundejerforening fremlægger et forslag om at tegne en fælles forsikring og vedligeholdes aftale på 

denne. Vi afventer en pris og diskutere nærmere, når vi hører mere. – Afventer stadig – Bent 

kontakter og hører om der er sket mere her. 

• Theresa følger op på græsslåningsregning med Tina. Spørgsmål om moms eller ikke moms på 

beløbet. 

• Søren sender underskrevet referat fra generalforsamling 

• Torben sender underskrevet regnskab 

• Torben undersøger om der er lavet rykkere til manglende betalinger. 

• Næste møde er Tirsdag d. 16 Nov. Kl. 19.30 på Dyrkobbel 79 

 


