
Referat af ordinær generalforsamling i Dyrkobbel Grundejerforening, den 9/3-09: 
Referat ved sekretær Jan Sørensen 

 
Ad 1: Valg af dirigent 
Poul Schubert blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 
Desuden roste han bestyrelsen for at være i rigtig god tid i forhold til tidspunktet for udsendelsen af 
dagsordenen. 
 
Ad 2: Bestyrelsens beretning 
Formand, Sven Dall, berettede om årets gang i grundejerforeningen. Se bilag. 
De nye vedtægter og denne beretning sendes efterfølgende ud til samtlige husstande.   
 
Ad 3: Aflæggelse af regnskab 
Finn Marcussen fremlagde regnskabet. Tv-kablet og situationen omkring det nedgravede kabel blev 
drøftet, men jf. gældende aftale med TDC/Yousee, har grundejerforeningen ansvaret for kablerne i 
jorden mellem samleskabene. 
Husk at kontakte formanden for grundejerforeningen, inden evt. gravearbejde kan sættes i 
gang! 
 
Ad 4: Indkomne forslag 
Hegn omkring den øvre boldbane. 
Dræning af øvre boldbane og legeplads. 
Forslagene afventer udspil fra kommunen omkring legepladserne og kan evt. indgå i en forhandling 
om evt. overtagelse af disse. 
 
Ad 5: Behandling af forslag fra bestyrelsen (ændring af vedtægter) 
Der var enighed blandt de fremmødte (16!) om flg. rettelser i det af bestyrelsen udsendte forslag: 
 
I § 7 rettes så de første 2 sætninger forbliver som i de gamle vedtægter. 
Desuden ændres ordlyden i sætning 3 til igen at indeholde ordet ”også”: Auktionskøber hæfter også 
for restancer. 
 
I § 15 ændres, så der kommer til at stå ”skal” udgå i stedet for ”må” udgå.   
 
I § 17 ændres, så der kommer til at stå ”Der tages referat af bestyrelsesmøderne som 
protokolleres”. 
 
I § 20 tilføjes: ” … afgår hvert andet år på lige årstal.” 
 
Forslaget med tilføjelse af ovenstående ændringer blev vedtaget med 16 stemmer ud af 16 mulige! 
 
Det endelige ændringsforslag sendes ud til alle husstande sammen med indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne kan finde sted med almindeligt 
flertal. Datoen fastsættes på det første bestyrelsesmøde – 23/3-2009. 
 
Ad 6: Kontingentet 
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet med 50 kroner, så det i 2009 koster 100 kr. i årligt 
kontingent. Forslaget blev vedtaget.  



 
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Sven Dall og Hans Sørensen var på valg. Hans ønskede ikke at fortsætte og blev takket for 
indsatsen gennem flere år! 
Interessen for at indgå i bestyrelsen var ikke stor. 
Sven Dall tilbød at være med 1 år mere af hensyn til overdragelsen. 
Desuden blev Knud Erik Riis, Dyrkobbel 49, valgt for 2 år.  
 
Ad 8: Revisorer 
De nuværende revisorer fortsætter og er på valg i 2010. 
 
Ad 9: Evt. 
Intet 


