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Morten Sørensen

From: Morten Sørensen <morten@kohave.dk> on behalf of formand@solodden.dk
Sent: 10. maj 2012 17:27
To: 'DONG Energy Salg-UB'
Cc: bestyrelse@solodden.dk
Subject: RE: Info om lygter vedr. Grf. Sølodden, knr. 601659221 
Attachments: 20120505_Dong_880 004 046 040_p1.PDF; 20120505_Dong_880 004 046 040_p2.PDF

Hej Dong 

 

Vi har modtaget en rykker (kopi vedlagt). Der er flere forhold, ang. denne rykker, som vi gerne vil påpege: 

 

1) Den oprindelige faktura (nr. 504496190) har vi aldrig modtaget. 

2) Rykkeren er adresseret forkert. Kristian Nielsen, Sølodden 87, er ikke en del af grundejerforeningens 

bestyrelse og har ikke været det i over 1 år. Den rette adresse er angivet i CVR registeret. 

3) Drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på Sølodden varetages af Ballerup Kommune, hvilket har været 

tilfældet siden 1999. Se desuden nedenstående bekræftelse fra DONG. Som dog er dateret efter faktura 

504496190. 

4) Grundejerforeningen er ikke kunde for DONG og har ikke været det i flere år. Hvis DONG eller andre ønsker 

at overdrage vejbelysning til Grundejerforeningen, kræver dette ifølge DONG’s standardbetingelser, 

Grundejerforeningens bekræftelse.  

 

På baggrund af ovenstående, kan vi ikke acceptere den fremsendte faktura og vi beder derfor DONG fremsende sit 

krav til rette modtager.  

Desuden beder vi DONG om ikke at fremsende faktura til grundejerforeningen uden forudgående indgåelse af en 

aftale. 

 

På forhånd mange tak for hjælpen. 

 

Med venlig hilsen  

formand for Grundejerforeningen Sølodden 

 

=============================== 

Morten K. Sørensen - Cand.Polyt 

Sølodden 67 - 2760 Måløv 

Tlf 39 69 88 61 / 40 72 88 68 

=============================== 

 

From: DONG Energy Salg-UB [mailto:salg-ub@dongenergy.dk]  
Sent: 31. januar 2012 15:56 
To: formand@solodden.dk 
Subject: RE: Info om lygter vedr. Grf. Sølodden, knr. 601659221  

 

Til Grundejerforeningen Sølodden 

 

Tak for din henvendelse omkring strækning 32266, Sølodden.  

 

Den 01.11.2011 er strækningen blevet fraflyttet jeres konto og står som afsluttet på jeres kundenummer.  

Strækningen er tilflyttet Ballerup Kommune samme dag d. 01.11.2011, og er aktiv på deres kundenummer. 

DONG Energy afregner pr. kvartal, og derfor har I modtaget en faktura gældende for oktober mdr., og 

Ballerup har modtaget en faktura gældende for november og December.  

Alle fremtidige afregninger til Sølodden bliver sendt til Ballerup Kommune. 
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Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig pr. mail eller på telefon 72 10 30 80 (kl. 

10.00-14.00).  

 

Rigtig god aften  

 
Med venlig hilsen 
Mette Mia Nielsen 
Forretnings Supporter 
City Light Operations & Economy 
 
DONG Energy 

 

From: Morten Sørensen [mailto:morten@kohave.dk] On Behalf Of formand@solodden.dk 
Sent: Sunday, January 15, 2012 1:38 PM 
To: DONG Energy Salg-UB 
Cc: bestyrelse@solodden.dk; pbg@balk.dk 
Subject: Info om lygter vedr. Grf. Sølodden, knr. 601659221 - videresendt til JAcob - kunden skal også besvares 

 

Kære DONG 

 

Ang. faktura 572 488 397. 

 

Fakturaen er ikke betalt endnu, men vil blive betalt snarest muligt. Den primære årsag er at fakturaen er sendt til en 

forkert adresse og derfor har grundejerforening først fået kendskab til fakturaen meget sent i forhold til 

betalingsfristen.  

 

Grundejerforeningen har ikke nogen kontrakt med DONG ang. vejbelysningen og vi derfor ikke acceptere at DONG 

sender faktura til grundejerforeningen før det kontraktuelle er på plads.  

Kontrakten på vedligeholdelse af disse 6 lamper er indgået mellem DONG og Ballerup kommune og derfor bedes I 

sende faktura på disse lamper direkte til Ballerup kommune.  

 

På trods af disse forhold har vi i grundejerforeningen valgt at betale denne faktura. Dette er IKKE ensbetydende med 

at vi accepterer fakturaen eller de kontraktuelle forhold omkring vedligeholdelse af lamperne. 

Fremtidig faktura vil ikke blive betalt med mindre der foreligger en underskreven kontrakt.  

 

Med venlig hilsen  

formand for Grundejer foreningen Sølodden 

 

=============================== 

Morten K. Sørensen - Cand.Polyt 

Sølodden 67 - 2760 Måløv 

Tlf 39 69 88 61 / 40 72 88 68 

=============================== 


