
Referat af bestyrelsesmødet den 23/3-2009 i  
”Dyrkobbel Grundejerforening” 

 
Tilstede: Finn Marcussen, Knud Erik Riis, Michael Knapp og Jan Sørensen 
Afbud: Sven Dall 
Referat ved Jan Sørensen 
 
Ad punkt 1: Ekstraordinær generalforsamling 
 
Jf. de gældende vedtægter skal vi indkalde i god tid, dvs. senest 14 dage før. 
Vi vedtog at holde den ekstraordinære generalforsamling mandag, den 4. maj kl. 19.00 ved Sven 
Dall, Dyrkobbel 35. Vi kombinerer den med vores næste møde, så vi efterfølgende holder 
bestyrelsesmøde – ligeledes ved Sven Dall. 
Finn og Sven sørger for renskrivning og uddeling af de på generalforsamlingen ændrede vedtægter. 
Girokort til årets kontingent til foreningen sendes med ud! 
 
Ad punkt 2: Hjemmeside 
 
Hjemmesiden på nedenstående adresse blev oprettet som et forsøg af Jan Sørensen i starten af 2009. 
http://sites.google.com/site/dyrkobbelgrundejerforening/Home 
 
Vi blev enige om at arbejde videre med siden, som i øvrigt er gratis, og vi satser på at melde 
adressen ud sammen med de endelige vedtægter, som skal sendes ud efter den ekstra ordinære 
generalforsamling. Linket kunne fx fremgå af forsiden til vedtægterne. 
Det er tanken, at hjemmesiden fx skal bruges til at samle referater og vedtægter samt indeholde en 
oversigt over den siddende bestyrelse, så man nemt kan skabe sig et overblik. 
 
Ad punkt 3: Konstituering 
 
Formand: Sven Dall 
Næstformand: Michael Knapp 
Sekretær: Jan Sørensen 
Kasserer og kontaktperson vedr. legepladserne: Finn Marcussen 
Menigt medlem: Knud Erik Riis 
 
Klap, klap, klap … De tilstedeværende besluttede enstemmigt at pege på Sven Dall som formand og 
konstituerede sig ellers som beskrevet ovenfor. 
 
Ad punkt 4: Evt. 
 
Intet. 
Tak for en hyggelig aften med kaffe, vand, brød og kage! 
 
Næste møde:  
Mandag, den 4. maj, kl. 19.00 (ved Sven Dall). – ekstraordinær generalforsamling. 
 
Indhold: Se side 2 



 
1. Ekstraordinær generalforsamling 
2. Legepladser – status, hvis kommunen har meldt ud. Evt. rette henvendelse til 

 ”DyrhøjGrundejerforening” omkring fælles drift af den øvre legeplads. 
3. Opfølgning: TDC/Yousse – hvilken aftale har Stjerneparken fået lavet? 
4. Koder til hjemmesiden – afklaring/spørgsmål. 
5. Evt. 


