
Referat af generalforsamlingen i Dyrkobbel grundejerforening 

tirsdag den 19. marts 2013 

 

 

 

Ad. 1      

Tom Kristensen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge 

vedtægterne. 

 

Ad 2 

Formanden Thorkild Staack fremlagde sin beretning (se bilag). 

 

Ad 3 

Finn Marcussen gennemgik regnskabet for 2012. 

 

Ad 4 

Der var kommet 5 forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

Forslag 1:   ”Husstandsomdeling af 2 foldere omkring pejse og brændeovne (” Rygestop-guide for 

brændeovne” og ”Forskrift for brug af brændeovne mv. i Sønderborg kommune”), så luftkvaliteten 

og afbrændingen i ovnene forbedres mest muligt til gavn for alle beboere i området og miljøet”. 

 

Tine og Jan Sørensen, Dyrkobbel 142. 

 

Generalforsamlingen mente ikke, at det er foreningens opgave at trykke omtalte publikationer. Det 

blev derimod vedtaget, at få offentligt gjort problematikken i lokalavisen i forbindelse med næste 

fyringssæson. For yderligere information ang. brug af brændeovne henvises til linket under 

”Aktuelt” på vor hjemmeside.   

 

Forslag 2:    ”Ved hver sidevej skal der laves effektive fartbump, så området bliver mere sikkert og 

børnevenligt”. 

 

Claus Lassen Dyrkobbel 89. 

 

Generalforsamlingen afviste forslaget! 

 

Forslag 3:  

 

 A  ”Opfordring til beboerne om at tilslutte sig operation Nabohjælp for forebyggelse af indbrud i 

området”. 

Henrik Hardt Madsen 

 

Generalforsamlingen vedtog at lave et link på vores hjemmeside til www. Nabohjælp.dk. 

 

B   ”Indkøb og opsætning af 1 stk. Nabohjælp skilt ved indkørslen til området – pris 366 kr.” 

Henrik Hardt Madsen 

 

Generalforsamlingen afviste forslaget. 



 

C     ”Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger, som vejbump på Ravnsbjergvej” 

Henrik Hardt Madsen 

 

Generalforsamlingen afviste forslaget, men syntes at flere fartkontroller skulle gennemføres. 

 

D     ”Etablering af cykelsti langs Ravnsbjergvej, således at de nuværende stier forbindes grundet 

trafikfarlig skolevej” 

Henrik Hardt Madsen 

 

Bestyrelsen er, sammen med grundejerforeningen Dyrhøj, i dialog med kommunen vedr. sikker 

skolevej. 

 

Forslag 4: 

 

”Vedligeholdelse af beplantning samt nedskæring, så hegnsloven bliver overholdt, mellem 

Dyrkobbel 1 d og Andelshaven Dyrkobbel 110 og 112. Håber grundejerforeningen vil tage 

problemet op med kommunen. 

 

Lisa Lassen Dyrkobbel 112. 

 

Lisa fremlagde sin store frustration vedr. manglende beskæring af træer og buske i ovennævnte 

område. Bestyrelsen tager IGEN kontakt til kommunen. 

 

Forslag 5: 

 

”Stien mellem Dyrkobbel 18 og 20 skulle gerne forbedres, gerne med asfalt eller fliser”- 

 

Anne Marie Stokbæk Dyrkobbel 18 b 

Helle og Iver Stokbæk Dyrkobbel 18 a 

 

Stien er i en elendig forfatning, så bestyrelsen kontakter IGEN kommunen! 

 

Ad 5 

Budgetforslaget for 2013 blev fremlagt af kassereren. Særligt udgiftsposten drift/vedligeholdelse 

udløste en længere diskussion. Efterfølgende vedtog generalforsamlingen budget og kontingent med 

stemmerne 14 for og 2 imod. 

 

Ad 6 

Thorkild Staack blev genvalgt. 

Erling Fransson blev genvalgt. 

Henrik Hardt Madsen blev nyvalgt. 

Suppleant til bestyrelsen: ingen valgt. 

 

Ad 7 

Tove Detlefsen blev valgt. 

Da Tove i forvejen var revisorsuppleant, skulle der vælges en ny. Sabu R. Petersen trådte til. 

 



 

Ad 8  

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
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