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Formandens beretning for 2008 for Dyrkobbel Grundejerforening. 
 
Som bestyrelse kan vi konstatere, at livet går sin gang i Dyrkobbel. Bestyrelsen har afholdt 3 møder 
med diverse punkter, så som nedgravning af kabel, legepladser, asfaltering osv. Der har ikke været 
nogen beboere, der er kommet med input, ønsker eller spørgsmål, hvilket vi tager som udtryk for ro 
i andedammen. 
 
Legepladsen i det sydvestlige hjørne (den øvre) bliver flittigt brugt, og Finn har repareret og 
fabrikeret nye dele. En stor tak til Finn, idet det har sparet os for mange tusinde kroner. Den 
nedre legeplads har vi besluttet at nedlægge. Dette sker som en konsekvens af, at den ikke bliver 
brugt, og at Sønderborg Kommune om nogle måneder, sandsynligvis varsler, at vi selv skal 
overtage pasningen af de grønne områder. Dette sker for at harmonisere de ydelser kommunen   
yder grundejerforeningerne i de sammenlagte kommuner, desværre med laveste fællesnævner som 
udgangspunkt. Tanken er, at vi giver den øvre legeplads et pust, får den drænet og fjerner de 
stikkende bevoksninger rundt om boldbanerne. 
 
Parkeringsforbuddet, som blev indført på højre side af 1. stikvej til venstre ved indkørsel fra 
Ravnsbjergvej, bliver stadig ikke respekteret af alle, hvilket vi ikke vil undlade at påtale. Ingen i 
bestyrelsen har til opgave at lege lovens vogter, og vi kan atter opfordre til, at alle efterlever de 
regler, der gælder for området. Parker på de til formålet etablerede P-pladser, overhold 
hastighedsbegrænsningerne, haveaffald må IKKE smides i nærområdet osv. Alt sammen, 
regler der er besluttet i fælles interesse. 
 
Der nu lagt rør gennem området, så fibernettet er kommet et skridt nærmere. Jo flere der går ind 
på siden: http://sydenergiprod.tmsbilling.dk/telekonto/kunde.undersoegelse.asp  
og der tilkendegiver deres interesse, jo før bliver det et muligt alternativ. 
 
Vi vil også byde velkommen til jer, der er tilflyttet området i det forgangne år. 
Snarest efter denne generalforsamling vil vi uddele et nyt sæt vedtægter til samtlige husstande 
sammen med denne beretning. 
 
Slutteligt vil jeg på bestyrelsen vegne takke Finn for den store og til tider utaknemmelige 
arbejdsindsats i foreningen. Kassererjobbet kunne nogle af jer, nemlig jer, der ikke betaler, før I er 
blevet rykket og revet i, gøre til et meget mere enkelt tillidserhverv, ved blot at betale til tiden. 
 
Med denne sidste opfordring vil vi ønske alle et dejligt år og opfordre jer til at komme med ris som 
ros. 
 
På vegne af 
Bestyrelsen for Dyrkobbel Grundejerforening 
Formand Sven Dall 
 


