
Dyrkobbel 
Grundejerforening

Der bydes velkommen til 
de 12 naboere (heriblandt 
4 fra bestyrelsen) som har 
valgt at møde op til 
general forsamlingen 2022.



Classified as Business

Agenda

 Valg af dirigent

 Bestyrelsens beretning

 Aflæggelse af regnskab 

 Rettidigt indkomne forslag

 Bestyrelsen har indgået samarbejde med MB Sport 
og Event om at søge sponsorater og fonde til 
etablering af legepladserne

 Renovation af sti imellem Troldebjerget of Andels 
Haven (nabo forslag fra 89 og 100)

 Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget 

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant

 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

 Eventuelt

Der er ingen kommentare 
til aftenens agenda.



Classified as Business

Valg af dirigent

Tina Maria Sonnichsen 
(Dyrkobbel 123) melder sig 
og bliver vedtaget som 
aftenens dirigent.



Classified as Business

Bestyrelsens beretning

 Kort periode (september 2021 til marts 2022)

 Fokus på legepladser 

 10.000 brugt på at købe konsulent som kan hjælpe med at søge fonde

 20.000 var lovet til ”nød” renovation af legepladserne, men pga. vejr og årstid 
samt ønsket om at komplet renovere legepladser har gjort at disse ikke blev brugt 
alligevel

 Bevist valgt ikke at gøre mere ved kabel nettet for nu. Dette er noget som 
kan tages fat i igen efter legepladserne er på plads.

 Oplærer ny kasser.

Formanden (Jacob, 79) 
gennemgår bestyrelsens 
beretning og den 
godkendes uden 
kommentare fra de 
fremmødte.



Classified as Business

Aflæggelse af regnskab
Kasseren (Theresa, 18A) 
gennemgår regnskbet for 
2021 og det godkendes 
uden kommentare.



Classified as Business

Rettidigt indkomne forslag (1/2)
Michael fra MB Sport og 
Event kommer og 
fremlægger om de planer 
vi har for legepladserne og 
besvare efterfølgende 
relevante spørgsmål 
vedrørende budget, timing 
og konkrete løsninger.

Derudover beretter 
bestyrelse om det 
samarbejde vi har haft 
med ham, om hvordan vi 
har mødtes og talt alt det 
praktiske igennem, og fået 
udarbejdet ansøgningerne 
til diverse fonde.



Classified as Business

Rettidigt indkomne forslag (2/2)

 Renovation af sti imellem Troldebjerget of Andels Haven

 Planlagt som en del af legeplads renovation

 Hvis vi ikke får fonde nok vil dette være en af de første forbedringer som bliver sløjfet.

 Hvis vi får penge nok skal vi stadig vente med denne renovation til vi påbegynder hele 
projekt legeplads.

 Vi har kasse beholdningen til at udfører forbedringen her og nu.

 Renovationen vurderes til at koste (147,6 m af 90 cm bred): 

 62.700 kr. sti af bondesten/herregårdssten (472 kr/m2)

 71.734 kr. sti af sten mel (540 kr/m2)

Formanden (Jacob, 79) 
gennemgår det rettidige 
inkommende forslag fra 
naboerne 89 og 100 om 
renovation af stien som går 
fra Troldebjerget og ned til 
Andels haven.

Det vedtages at udbedre 
stien med det samme, og 
det vedtages enstemmigt 
at benytte sig af sten mels 
løsningen.

MB Sport og Event 
meddeler at han kan 
påbegynde arbejdet i maj 
2022.



Classified as Business

Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse 
af budget (1/3)

2022 Budget for Dyrkobbel Grundejerforening

Indtægter: Udgifter:

Kontingenter 46.500 kr. Bank renter & gebyrer 2.600 kr.

Kontingent per husstand 300 kr. Tryg Forsikring 1.800 kr.

Kontor/Drift 10.000 kr.

Udbedring af sti-system (148m) 62.700 kr.

Generalforsamling 5.000 kr.

Legeplads Projekt 50.000 kr.

ÅTD Idtægter 46.500 kr. ÅTD Udgifter 132.100 kr.

ÅTD Balance -85.600 kr.

Konto Balance Ultimo 2021 190.934 kr.

Konto Balance Ultimo 2022 105.334 kr.

AFSLÅET til fordel for 
budget forslag nr. 2



Classified as Business

Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse 
af budget (2/3)

2022 Budget for Dyrkobbel Grundejerforening

Indtægter: Udgifter:

Kontingenter 46.500 kr. Bank renter & gebyrer 2.600 kr.

Kontingent per husstand 300 kr. Tryg Forsikring 1.800 kr.

Kontor/Drift 10.000 kr.

Udbedring af sti-system (148m) 71.734 kr.

Generalforsamling 5.000 kr.

Legeplads Projekt 50.000 kr.

ÅTD Idtægter 46.500 kr. ÅTD Udgifter 141.134 kr.

ÅTD Balance -94.634 kr.

Konto Balance Ultimo 2021 190.934 kr.

Konto Balance Ultimo 2022 96.300 kr.

GODKENDT, ud fra de 
fremlæggelser der har 
været tidligere på aftenen.



Classified as Business

Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse 
af budget (3/3)

2022 Budget for Dyrkobbel Grundejerforening

Indtægter: Udgifter:

Kontingenter 46.500 kr. Bank renter & gebyrer 2.600 kr.

Kontingent per husstand 300 kr. Tryg Forsikring 1.800 kr.

Kontor/Drift 10.000 kr.

Udbedring af sti-system (148m) 0 kr.

Generalforsamling 5.000 kr.

Legeplads Projekt 50.000 kr.

ÅTD Idtægter 46.500 kr. ÅTD Udgifter 69.400 kr.

ÅTD Balance -22.900 kr.

Konto Balance Ultimo 2021 190.934 kr.

Konto Balance Ultimo 2022 168.034 kr.

AFSLÅET til fordel for 
budget forslag nr. 2



Classified as Business

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 
suppleant

 Jacob Bonde Rasmussen (79) (formand)

 Bent Jøgensen (40) (næst formand)

 Theresa McLintock (18) (ny kasser)

 Søren Kublick (43) (medlem) modtager genvalg

 Torben Holm Pedersen (137D) (tidligere kasser) 

 Thomas Jacobsen (39) (supp.)

Søren Kublick (43) 
genvælges.

Per Jepsen (18B) vælges 
som nyt medlem.

Johnnie Jensen (45) 
vælges som supp. for 2022 



Classified as Business

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

 Mai-Britt Jensen (45) modtager genvalg

 Anders Thomsen Nøhr (35) (supp.)

 Preben Hansen (55) modtager genvalg

Mai-Britt Jensen (45) 
genvælges.

Preben Hansen (55) 
genvælges.

Birthe Langendorff (40) 
vælges som supp.



Classified as Business

Eventuelt

 Q: Bestyrrelsens holdningen for trimning af generende træer.

 A: Så længe der bliver udarbejdet en skriftlig aftale imellem de omkring liggende 
naboere så ingen føler sig overset så ser vi ikke noget problem i at trimme 
træerne. 

 Fremadrettet vil bestyrelsen foreslå at borgere altid tager fat i bestyrrelsen inden 
de foretager fældning/trimning og hvis bestyrrelsen ikke har noget problem så kan 
borgeren taget fat i naboeren.



Classified as Business

Underskrifter for gedkendelse

Jacob Bonde Rasmussen (formand) Tina Maria Sonnichsen (dirigent)

28. Marts 2022


