
Referat af bestyrelsesmødet den 24/8-2009 i  
”Dyrkobbel Grundejerforening” 

 
Tilstede: Finn Marcussen, Knud Erik Riis, Michael Knapp og Jan Sørensen 
Afbud: Svenn Dall 
Referat ved Jan Sørensen 
 
 
Ad punkt 1: Opfølgning på vedtægterne  
 
Vedtægterne kan findes på hjemmesiden, hvor de ligger i pdf-format. 
Knud Erik printer vedtægterne ud. Finn distribuerer derefter til samtlige husstande.  
 
Ad punkt 2: Betalingsservice (pbs) 
 
Finn foreslår på opfordring fra flere medlemmer, at vi tilmelder kontingentbetalingen til pbs.  
Det er der bred enighed om, at vi gør! 
Finn sætter det i værk, så man kan tilmelde sig pbs ved næste opkrævning. 
 
Ad punkt 3: Nyt fra  Yousee / kabel-tv 
 
Yousee har meldt ud, at man pr. 15/9-2009 gratis vil kunne modtage digitale versioner af sine tv-
kanaler. Forudsætningen er dog, at fjernsynet bruger standarden DVB-C til modtagelse af digitale 
signaler via kabel. Det gør næsten alle nye fjernsyn, og bestyrelsen glæder sig over udmeldingen fra 
Yousee, der kommer grundejerforeningens medlemmer til gode. 
 
Ang. kabel-tv vil Finn i øvrigt bede Sven Dall om at få en kopi af Stjerneparkens aftale med 
Yousee, så vi kan se, hvad den indeholder. 
 
Ad punkt 4: Evt. 
 
Flere medlemmer af grundejerforeningen har henvendt sig til bestyrelsen angående en lastbil i 
området, som holder til på Nalmadebro. Kan det virkelig være rigtigt, at den skal køre igennem 
stam- og stikveje i vores parcelhuskvarter? Vi ringer til kommunen og undersøger sagen. 
 
Tak til Knud Erik for øl, vand, kaffe og lagkage samt en hyggelig aften! 
 
Næste møde:  
Mandag, den 9/11-2009, kl. 19.00 ved Finn Marcussen, Dyrkobbel 29. 
 
Indhold: 
Opfølgning: TDC/Yousee – hvilken aftale har man fået lavet i Stjerneparken? 
Opfølgning: Har vi hørt noget fra kommunen ang. lastbilkørslen til og fra Nalmadebro? 
Evt. legepladser – hvis kommunen har meldt ud og evt. rette henvendelse til ”Dyrhøj 
Grundejerforening” omkring fælles drift af den øvre legeplads. 
Forberede generalforsamlingen – tidsplan. 
Evt. 


