
 

Dyrkobbel Grundejerforening 
 

24. september 2010 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Dyrkobbel Grundejerforening. 
 

Mødet blev afholdt d. 22. september 2010 19
00

 hos Michael Knapp. 

  

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

Erik Riis.  

 

Fraværende:  Ingen 

 

Referent: Knud Erik 

 

 

1. Vi må konstatere Syd Energi er begyndt nedgravning af fiberkabler i Dyrkobbel. Dette skyl-

des desværre ikke vi har nået op på de 80 kontrakter der var kriteriet for Syd Energi ville 

grave fiber ned og give tilskud på Kr. 500,- pr. husstand. 

Årsagen til Syd Energi alligevel graver er, der er indgået en landsdækkende aftale om alle 

Danfoss ansatte skal have internet via fiber. 

Antallet af kontrakter ligger på ca. 68 + hvad der må komme af tilmeldinger fra beboere der 

er ansatte ved Danfoss.  

Knud Erik ringer til Syd Energi og forsøger at få noget tilskud selv om vi ikke helt har nået 

de 80 kontrakter. Dette set i lyset af vi på det første møde med Syd Energi blev lovet tilskud 

hvis vi opnåede en tilslutning på 40 % = ca. 63 tilmeldinger. 

 

 

 

2. Michael tager kontakt/ skriver til You See Jens Lefevre Sørensen. 

Vi vil gerne have et oplæg til en kontrakt  

 

1. Anlægget ombygges, Dyrkobbel Grundejerforening betaler Kr. 153.204,- og beholder 

ejerskab over anlægget. Der må ikke være forbehold i kontrakten for eks. defekte kabler. 

You See har servicen på anlægget så længe kontrakten løber. Kontrakten er kollektiv og er 

gældende i 5 år frem hvorefter den kan opsiges med 9 mdr. varsel til udløb af et kvartal. 

Prisen på TV/Radio signal forsætter uændret. 

 

2. Anlægget ombygges, Dyrkobbel Grundejerforening betaler Kr. 0,- You See overtager an-

lægget.  

Prisen på TV/Radio signal stiger til You See ”normal niveau” hvilket vil sige de forskellige 

pakker kommer til at koste ca. 110 – 120 kr. mere pr. måned. 

De enkelte husstande kan frit vælge TV/Radio udbyder. 

 

 

 



3. Grundejerforeningen har modtaget brev fra Graasten Andelsboligforening. 

  
 

Michael skriver svar til boligforeningen. 

 

1. Vi har pt en kontrakt med You See om levering af TV/radiosignal, kontrakten som er kol-

lektiv gælder alle boliger i Dyrkobbel. 

 

2. Alle boliger der er beliggende i Dyrkobbel er underlagt Dyrkobbel Grundejerforenings 

vedtægter og dermed de beslutninger der vedtages af medlemmerne på generalforsamlingen. 

 

 

4. Vi har modtaget tilbud fra Sønderborg kommune om køb af de 2 legepladser i området for 

Kr. 200,-. 

Tilbuddet blev accepteret og underskrevet af alle. 

Når grundejerforeningen har overtaget lejepladserne er det grundejerforeningen der i fremti-

den skal sørge for græsklipning.  

Vi har fået en pris, fra Sønderborg kommune på græsklipning Kr. 290,- pr gang for begge 

legepladser. hvis vi tager udgangspunkt i hver 14. dag i ca. 8 måneder, taler vi rundt regnet 

om Kr. 5.000,- årligt eller kr. 30,- pr husstand 

Sønderborg kommune har leveret nyt sand til sandkasser på legepladsen og de har lovet det-

te bliver transporteret helt hen i kassen. 

 

 

 

5. Næste møde: 

Ikke fastlagt.  

 

 

 


