
 

 

Classified as Business 

06. Juni 2021 
Dyrkobbel 40 

Deltagere: 

- Tina – tm.sonnichsen@gmail.com 

- Bent – birtheogbent@stofanet.dk 

- Søren – skublick@hotmail.com 

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

- Camilla (ikke til stæde ved dette møde) - mail@camillabang.dk 

- Marianne (Gæst) - YouSee 

Kommunen 
• Vi har opsagt ”græsslånings” aftalen med kommunen pr 23.04.21. 

• Som alternativ har vi lavet en aftale med Lyng Enterprise, om vedligeholdelse af legepladser 

(græsslåning – hver 20 dag, ukrudts-bekæmpelse, osv.) efter sammenligning med andre tilbud. Ny 

pris 6200 kr. årligt. 

Legepladser 
o Anders fra ”Kompan” har gennemgået begge legepladser. 

▪ Legeplads med børnehaven er i fin stand, og mangler kun få justeringer for at være 

fint vedligeholdt. 

▪ Legeplads ved skoven er slidt, og ”har ikke 10 år” tilbage, medmindre der bliver 

fornyet. 

o Anders er kommet med muligheder på flere mindre og større tilføjelser og udskiftninger. 

o Søren undersøger om det er noget der kan søges tilskud ved BHJ-fonden og Sydbank. 

o Tina undersøger om det er noget der kan søges tilskud ved Danfoss-fonden. 

o Torben undersøger om det er noget der kan søges tilskud ved Sønderborg kommune, da 

der er mange dagplejer der benytter legepladserne. 

Antennenettet 
• Yousee: Vi har haft besøg af Marianne fra YouSee, der har klargjort vores situation ang. TV 

løsninger og internet løsninger. 

• Grundejerforeningen ejer og står for vedligeholdelse af kabler. 

• Nuværende aftale og opsætninger bygger på en 10-12 år gamle opsætninger, der er ved at være 

forældet. 

• Ombygning/opgradering af anlæg vil koste 302326,75 kr. 

• Vi har bedt Marianne arbejde videre med nye muligheder og priser ved YouSee, så vi kan 

sammenligne med nuværende muligheder, hvilket vi sammen med Marianne vil tage med til 

generalforsamlingen og ligge ud til afstemning. 

• Vi vil samtidig sørge for at omdele informationer med posten, så alle husstande og medlemmer af 

foreningen vil være informeret om at denne afstemning vil komme op til generalforsamlingen. 
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Classified as Business 

Boligforeningerne 

Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 
• Intet at drøfte 

• Vi opfordre til en frivillig repræsentant herfra 

”andels haven” 
• Intet at drøfte 

• Vi opfordre til en frivillig repræsentant herfra 

Solbakken 
• Intet at drøfte 

Økonomi 
• Der skal laves opgørelse over indgående kontingenter og laves regnskab – Torben + Camilla – Status 

uændret. 

Rettidig indkommende punkter 
• Intet modtaget 

Diverse 
• 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. 

• Generalforsamlings referat: der arbejdes på underskrifter. 

• Næste møde: 24 Juni kl. 19.30. Dyrkobbel 53, 6300 Gråsten. 

• Generalforsamlingsmøde d. 09. Sep. 2021 kl. 19.00 – Det Gamle Rådhus (Tina booker) 

o Valg general forsamling (formand og næstformand) 


