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Referat af ordinær generalforsamling, den 26. maj 2010 kl. 19:00   
Møde lokale 1, Satelitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 
 
Deltagelse fra flg. parceller: 10, 30, 42, 50, 52, 54, 68 og 84  
Ingen fuldmagter indleveret. 
 
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 
 
Ole Bøgeskov-Jensen (nr. 50) blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
 
 
Ad. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 
I det forgangne år er der sket flg: 
 
Bestyrelsen afholder et bestyelses møde pr. kvartal. 
 
Foreningen har afholdt en ekstra ordinær generalforsamling vedr. opgradering af kabel-tv nettet 
som derefter er blevet opgraderet og forhåbentlig er signalet blevet bedre hos alle parceller. 
 
Kommunen har tidligere overvejet forslag vedr. overdragelse af vedligeholdelses af vejene til de 
omkringliggende parcel foreninger. Dette forslag har kommunen trukket tilbage indtil videre. 
 
Det har været en kold vinter og vi har haft en del snerydning. Det er samme snerydder som vi 
har benyttet igennem flere år. Han tager i et vis omfang også fortorvet ved sørækken hvor der 
er plads til at komme med traktor og hvor sneen kan skubbes til siden uden at gøre skade på 
beplantning eller bebyggelse. 
 
På Foreningen hjemmeside http://dalsoepark.dk har vi videreformidlet en opfordring fra 
kommunen til frivillig bekæmpelse af bjørneklo. 
 
Containerordning fortsætter med container 3 gange om året. 
 
Samarbejde med nabo parcelforeningen fortsætter og blandt andet deltager begge foreninger i 
vores snerydningsordning.  
Bestyrelsen håber på et fortsat frugtbart samarbejde i forskellige sager. 
 
Besøg vores hjemmeside http://www.dalsoepark.dk – referater og anden nyttig information 
findes der. 
 
 
Ad. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 
Bjarne Elsborg (nr. 68) fremlagde regnskabet. 
 
Alle har betalt for 2009 – også børnehaven/vuggestuen 
 
Regnskabet blev af generalforsamlingen godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
  

http://dalsoepark.dk/�
http://www.dalsoepark.dk/�


Parcelforeningen Dalsø Park  Værløse, den 9. juni 2010 

 
Side 2/3 

Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for 2009. 
 
Kontingentet for år 2011 foreslås fastsat til 5000,00 kr. pr. parcel der opkræves i januar måned. 
 
Kontingentforslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad. 5 Forslag fra medlemmerne. 
 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
 
 
Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
 
 Linda Christensen (nr. 12) - genopstillede 
 Bjarne Elsborg (nr. 68) - genopstillede 
 Erik Ornebjerghus (nr. 52)  - genopstillede 
 
Linda var forhindret i at deltage i årets generalforsamling og havde på forhånd tilkendegivet at 
ville genopstille. 
 
Ingen yderligere kandidater stillede op. 
 
Alle genopstillede kandidater blev (gen)valgt. 
 
 
Ad. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 
  
 1. suppleant – Morten Hansen (nr. 10) 
 2. suppleant – Erik Maaløe (nr. 30) 
 
 
Ad 8. Valg af revisor og suppleant for denne. 
 
Ole Bøgeskov-Jensen (nr. 50) blev (gen)valgt som revisor. 
Revisor suppleant blev (gen)valgt: Henning Otte Hansen (nr. 64) 
 
Henning havde på forhånd indvilget i genvalg selv om han var forhindret i at deltage i 
generalforsamlingen. 
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Ad 9. Eventuelt. 
 
Lis Nielsen (nr. 42)  
I forbindelse med vores have containere vil det være ønskeligt hvis hver enkelt viser et større 
ansvar og sørger for at feje op efter sig selv. 
Efter afhentning af de seneste containere har der ligget temmelig meget haveaffald på vejen 
som ’ingen’ fejer op. 
 
 
Morten Hansen (nr. 10) 
Forslag til hjemmesiden vedr. opslag om gode og mindre gode håndværkere. 
 
På vores hjemmeside har vi afsnittet ’Opslagstavlen’ (http://dalsoepark.dk/Opslagstavle.html) – 
som kan benyttes til nævnte forslag – derudover findes der mange offentlige hjemmesider med 
håndværker vurderinger. 
 
 
Erik Maaløe (30) 
En kommentar til græsslåning af vores fælles arealer – her i foråret har græsset fået lov til at 
vokse og det har været lige på grænsen til det acceptable. 
 
Årets lidt sene start i vores ellers fortræffelige græsslåning skyldes at maskinen har været 
defekt. Den er nu repareret og kører for fulde omdrejninger. 
 
 
Lis Nielsen (nr. 42) 
I forbindelse med de enkelte torves vedligeholdelse af de grønne områder synes Lis Nielsen 
(nr. 42) at der ser herrens ud rundt omkring i foreningen – i særdeleshed torv 3 synes at trænge 
til en kærlig hånd og en ordentlig luge omgang. 
 
Som vanligt opfordrer bestyrelsen til afholdelse af fælles luge / torvedage til almindelig 
forskønnelse af foreningen.  
 
 
Erik Ornebjerghus (nr. 52) 
Henleder atter til foreningens hjemmeside http://www.dalsoepark.dk med yderligere information 
om foreningens gøremål. 
 
Derudover er der også mulighed for tilmelding af nyhedsbrev og oprettelse af viderestillings mail 
konto.  
 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:07. 
 
 
 
 
 
 Ole Bøgeskov-Jensen  Flemming Christensen 
 dirigent referent 
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