
 

Dyrkobbel Grundejerforening 
 

28. juni 2010 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Dyrkobbel grundejerforening. 
 

Mødet blev afholdt d. 22. juni 2010 19
00

 hos Finn Marcussen. 

  

Tilstede var: Michael Knapp, Henrik Weidmann, Thorkild Staack, Finn Marcussen og Knud 

Erik Riis.  

  

 

Fraværende:  Ingen 

 

Referent: Knud Erik 

 

1. Finn mangler stadig indbetalinger fra 1 husstand 

 

 

2. Michael har skrevet mail til You See: 

 

Hej Jens Sørensen       Gråsten 09/06 

2010 

Efter at have haft et møde, med beboerne i Dyrkobbel, er der konkluderet, at der på nuværende 

tidspunkt, ikke er flertal for, at få opgraderet det bestående antenneanlæg . 

Der blev dog på mødet, påtalt at der er mange der har dårlige  signaler. 

Specielt i nr. 4,29, 55,162,160,77c,126,49 og 65 er der ikke DR HD med flere. 

Dette skulle ifølge medenstående jo blive rettet! 

Vi vil bede You See om at få bragt dette i orden. 

 

Og har fået dette svar: 

 

Hej Michael  

 

 

Jeg synes, det er ærgerligt jeres medlemmer ikke får mulighed for at få del  

i udviklingen med bl.a. mange flere HD-kanaler, bredbånd, telefoni, gratis  

web-tv, YouSee Play m.v., men det er jo deres og jeres valg.  

 

Derfor vil der fortsat være flere husstande, der ikke kan få udbytte at de  

digitale muligheder i fuldt omfang som du også beskriver i dit dokument.  

 

Udviklingen kan vi ikke løbe fra, så på sigt når efterspørgslen og udbudet  

bliver endnu større med mange flere HD-kanaler m.v.,vil jeres medlemmer gå glip af endnu mere.  

 

Men jeg har nu noteret, at i takker NEJ til tilbuddet fra YouSee.  



 

Vedrørende service- og fejlretning "tillæg til leveringsaftalen" omfatter  

dette det bestående antenneanlæg, som ejes af Dyrkobbel Antenneforening.  

Dette omfatter ikke gratis udskiftning af forstærkere m.v. for at følge med den teknologiske udvik-

ling.  

 

Under alle omstændigheder tak for tilbagemeldingen, og skulle I ønske at  

tage tilbuddet op til overvejelse, er I altid velkommen til at kontakte mig.  

 

 

Venlig hilsen  

YouSee  

Jens Lefevre Sørensen  

66649477  

 

Michael har efterfølgende haft en tlf. samtale med Jens L Sørensen, som her var lidt mere 

imødekommende, og der kunne måske findes en løsning hvor anlægget blev repareret. 

Jens lovede at vende tilbage i løbet af få dage, hvilket han dog ikke har overholdt. 

Vi venter spændt !!! 

 

 

3. Vi har fået tilbage melding fra 113 husstande, hvoraf de 90 gerne vil have internet fra Syd 

Energi, det ser ud til vi kan få fiber i Dyrkobbel. 

 

 

Knud Erik tager kontakt til Syd Energi om de vil afholde info aften d. 25. august. 2010 

Kl. 19
00

 

 

 

 

4.  Næste møde 

Ahlmannsparken d. 25. August, vi skal nok mødes 18
30

 

 

 

Møde d. 30. juni 2010 

Deltagere: Henrik Weidmann, Thorkild Staack, Finn Marcussen, Knud Erik Riis og Lise Lotte far 

Sønderborg kommune. 

 

 

D. 30. juni havde vi besøg af Lise Lotte fra Sønderborg kommune. Et positivt møde, vi var en tur 

rundt i Dyrkobbel og se på stier, legepladser og græsslåning. 

 

Lise Lotte har lovet at komme med en tilbage melding. 

 

Vi sluttede mødet med en kaffe/kage hos Henrik, tak for det Henrik. 

 

 


