
FORMANDSBERETNING DYRKOBBEL GRUNDEJERFORENING 2014-2015. 

Efter sidste generalforsamling og konstitueringen, tog bestyrelsen fat pa de opgaver 

der var blevet os palagt af generalforsamlingen og de ting der i forvejen var sat i gang. 

Pa generalforsamlingen blev der fremlagt 3 forslag til behandling, hvoraf de 2 blev vedtaget. 

Det ene forslag var at fa fjernet hybenbuskene bag malene pa den 111vre bold bane og denne 

opgave er l\llst. Det andet forslag var en lndstilling til kommunen mht. en udskiftning og dermed en 

ensartning af belysning i omradet og deter i stor udstr<ekning sket. 

Ud over de palagte opgaver, er der i perodens l\llb fortsat arbejdet pa at fuldf111re renoveringen 

af legepladserne, specie It den 111vre legeplads og vi er efterhanden ved at kunne l<egge sidste hand 

pa projektet og sa forhabentligt ta legepladserne godkendt af kommunen legepladsinspekt\llr. 

Vi har ogsa i ar igen, haft en gennemgang af omradet med repr<esentanter fra kommunen, der var 

I ar fra kommunens side sat nye personer pa opgaven, som vi efter bedste evne fors111gte at overbevise 

om kommunens forpligtigelser over for omradet. Der blev, bortset fra den s<edvanlige sang med 

manglende asfaltering i omradet, fokuseret pa stien mellem nr. 18+20 og efterf\lllgende er det s111rme 

lykkes at ta kommunen til at renovere denne. Endvidere havde vi en st111rre diskussion med kommunens 

repr<esentanter omkring den vilde bevoksning mellem Dyrkobbel 1D og 110 og selv om den tidligere 

repr<esentant havde givet l\llfte om at kommunen ville besk<ere denne bevoksning, var beskeden fra de 

nye repr<esentanter at kommunen absolut ikke havde ressourcer til at vedligeholde kommunale hegn og 

returnerede opgaven til grundejerforeningen. Vi mener bestemt ikke deter vores opgave og har derfor 

mattet sende dette gener111se tilbud til den private andelsboligs afdeling. 

Mht. til afgivelse af en del af boldbanen pa nedre bold bane til b111rnehaven, er det nu fuldendt og 

B\llrnehaven har nu taet 500 kvm. mere at boltre sig pa. Stien, hegn og belysning er reetableret. 

Vi har endvidere haft kontakt til You-see omkring hvilke muligheder der kunne v<ere, efter den 

nuv<erende kontrakt udl111ber i 2016, men til dette vii vi mere konkret vende tilbage, senest pa n<este ars 

generalforsamling. 

Jeg vii sluttelig gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem aret, g111re 

opm<erksom pa et nyhedsbrev fra Syd-og S\llnderjyllands Politi omkring sikring mod indbrud, der er 

lagt ind pa hjemmesiden, som for 111vrigt altid er god at bes111ge for information om hvad der sker aktuelt. 

Til allersidst vii ogsa gerne, pa opfordring henstille til alle beboere i omradet om at udvise hensyn ved 



brug af motorpla=neklippere, motorsave og andre st¢jende redskaber i bestemte tidsrum, f.eks 

I middagstimerne fra 12-14 og igen om aftenen efter kl.1900,. L¢rdag/s¢ndag i specielt sommermanederne 

ogsa i de period er, hvor der forekomme stort udeliv pa terasser og i haver. 


