
14. januar 2022 
Dyrkobbel 79 

- Jacob  
- Torben  
- Bent 
- Søren 
- Theresa 

 
Formålet for dette ekstra møde er at diskuterer legeredskaber på de to legepladser så MB Sport og 
Event kan tilrettelægge og færdiggøre dokumentationen så vi kan sende det til det første sted 
senest d 14 februar 2022. 

Kommunen 
- intet 

Legepladser 
- Kongepladsen (tidligere kendt som Nedre legeplads, eller den ved børnehaven): 

o Overdække sidde område 
o Renovation af legetårn eller hvis der kommer penge nok, et helt nyt legetårn 
o Som udgangspunkt lader vi gyngestativet være, men hvis der kommer penge nok, et helt 

nyt gyngestativ som passer i stil med det andet, det eksisterende stativ kan sælges for at få 
lidt penge igen 

o Svævebane 
o Hængekøje/nest område 
o Nedgravet trampoliner 
o Plantekasser (vedligeholdelses fri planter) 

- Troldeskoven (tidligere kendt som Øvre legeplads, eller den ved skoven): 
o Overdække sidde område 
o Fjernelse af legetårn og opbygning af Hubbit hul, hvor rutschebanen kan være på toppen af 

bakken 
o Giraf gynge med sanse gynge 
o Som udgangspunkt lader vi gyngestativet være, men hvis der kommer penge nok, et helt 

nyt gyngestativ som passer i stil med det andet, det eksisterende stativ kan sælges for at få 
lidt penge igen 

o Afbarket stort liggende kravle træ 
o Tummelumst 
o Balance bane / forhindringsbane 
o Sandkasse 

Antennenettet 
- intet 



Boligforeningerne 
Gråsten Andelsboligforening afdeling 9 

- intet 

”andels haven” 
- Intet  

Solbakken 
- Intet  

Økonomi 
- Theresa har aftalt med Camilla at mødes i næste uge og blive oplært i kasser rollen. 

Rettidig indkommende punkter 
- intet 

Diverse 
- Næste møde ved Søren (nr. 43) d 234 februar 2022 kl. 19. 
- Generelle ting for general forsamlingen: 

o DATO: d. 24 marts 2022, kl. 19 (var kl 18:30 i 2020) 
o STED: Ahlmansparken, Spejderhytten, Den gamle Kro. Stederne vil blive spurgt i denne 

rækkefølge. (Bent og Søren undersøger) 
o INVITATION + DAGSORDEN vil blive udarbejdet af Jacob 

- Til næste møde tager vi suppleant Thomas, med frem for Torben, da han er trådt helt ud af 
bestyrelses arbejdet 


