
Referat af generalforsamling i ”Dyrkobbel Grundejerforening” 
Tirsdag d. 16. marts 2010, kl. 19.00 – 21.00 på Den Gamle Kro 

 
Fremmøde: 17 medlemmer. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
Valg af dirigent: Thorkild Staarck (Dyrkobbel 65), der konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning over året 2009 
Da den hidtidige formand Sven Dall for nylig er fraflyttet området, fremlagde 
sekretær, Jan Sørensen, årets beretning (beretningen findes på hjemmesiden). 
Se http://sites.google.com/site/dyrkobbelgrundejerforening/Home 
 
Beretningen medførte en rigtig god snak om tv-signalet, og der er ingen tvivl om, at 
det er noget, den nyvalgte bestyrelse skal arbejde med. Således skal der helt konkret 
tages stilling til et foreliggende tilbud fra YouSee, hvortil der er en række uafklarede 
spørgsmål. Hvad får vi for pengene?  
Der var på generalforsamlingen enighed om, at signalet selvfølgelig skal være i orden! 
 
Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab 
Finn Marcussen fremlagde det af revisorerne kontrollerede regnskab og redegjorde 
for de forskellige poster. Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 4: Rettidige indkomne forslag 
Ingen 
 
Ad pkt. 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Finn Marcussen fremlagde budgettet, og Finn redegjorde sammen med resten af den 
siddende bestyrelse for, hvorfor der foreslås en kontingentstigning, så kontingentet 
fremover vil være 400 kroner pr. år.  
 
Bestyrelsen ønsker, at der er penge til vedligeholdelse af de aldrende tv-kabler, og 
samtidig vil der ved evt. overtagelse af den øvre legeplads være en udgift af endnu 
ukendt størrelse til græsslåning, grundskyld og evt. renovationsbidrag.  
 
Forslaget om kontingentstigning blev sat til afstemning blandt de fremmødte, hvor 
forslaget blev vedtaget med 16 stemmer ud af 17. 1 valgte at stemme blankt.  
 
De fremmødte pegede i øvrigt på, at der i givet fald kun skulle overtages 1 af de 2 
legepladser, nemlig den øvre. 
 
 
 



Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Sven Dall og Jan Sørensen ønskede ikke genvalg. 
Knud Erik Riis var ikke på valg og har 1 år tilbage af sin valgperiode. 
 
Finn Marcussen og Michael Knapp modtog genvalg og blev valgt for yderligere 2 år. 
Henrik Weidmann (Dyrkobbel 7a) blev valgt for 2 år. 
Thorkild Staarck blev valgt for 1 år, idet Sven Dall kun var valgt for en 1-årig periode. 
 
Ad pkt. 7: Valg af revisorer 
Margrethe Steffensen fortsætter i yderligere 2 år. 
Flemming Thomsen (Dyrkobbel 39) blev valgt for en 2-årig periode. 
 
Ad pkt. 8: Evt. 
Cykelstierne er i dårlig stand. Bestyrelsen opfordrede til, at medlemmerne selv 
henvender sig til kommunen herom.  
 
 
Referat ved: Jan Sørensen 
 
 
 
Underskrift ved dirigent: 
 
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen aftalte den nye bestyrelse at holde det første møde den 
30/3-2010, kl. 19.00 ved Knud Erik Riis (Dyrkobbel 49) med flg. punkter på 
dagsordenen: 
 
1. Konstituering (formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 menigt medlem) 
2. Drøftelse af tv-tilbud og evt. aftale et møde med YouSee. 
3. Legepladserne – kontakt Lise Lotte Lemvig (se e-mails i mappen) omkring 

størrelsen på arealet af den øvre legeplads, beløb til grundskyld og evt. 
renovationsbidrag, hvis ikke kommunen stadig står for den del.  
Må der stå 2 mål på den nedre legeplads, hvis den nedlægges? 

 
 


