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Parcelforeningen Dalsø Park. 
 
Generalforsamling torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00 på Biblioteket, Bymidten 46, Sattelitten møderum 2. 
  
Tilstede: 54, 50, 68, 52, 42, 44, 104, 26 og formanden havde fuldmagt fra 12. 
 
Referent: Ebbe Christensen (26) 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for 2012. 
5. Forslag fra medlemmer. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor og suppleant for denne. 
9. Eventuelt. 

 
1. Valg af dirigent;  
 

              Erik bød velkommen og Ole Bøgeskov (50) blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalfor-       
        samlingen var rettidigt indkaldt og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen; 
 
 Møder: I lighed med tidligere har vi også i år holdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang i kvartalet.  

 
 Torvedage har også i år været gennemført på alle torve, og i Sørækken. En god og hyggelig dag, hvor vi 

får ordnet vores fællearealer, men hvor vi også flere steder hygger os med lidt god mad og drikke.  
 

 Græsslåningen foretages stadig af familien Elsborg på fineste vis. 
 

 Beskæringen af vores træer foretages af en ekstern gartner. 
 

 Containere til haveaffald får vi 3 gange om året, men husk kun til haveaffald.  Der er rift om containeren 
straks fra den lander fredag, hvor affaldet kan køres ind på trillebør, mens os der kommer lidt senere of-
te må op og hoppe og klatre i containeren for at få plads, men plads bliver der også til de sidste grene.  

 
 Hjemmeside: Som bekendt vores egen dalsoepark.dk. Hjemmesiden passes af Margrethe. Alle forenin-

gens medlemmer er velkomne med indlæg, om det er opfordring til en vandretur i vores dejlige nærom-
råde, bouleturnering på boulebanen, badning i Søndersø eller invitation til en løbetur om søen, så benyt 
hjemmesiden hvis I vil have budskabet ud i hele foreningen.  

 
 Regnvandsbrønde: Vi har også i år fået spulet vores regnvandsbrønde, de fleste steder ser det fint ud, 

men brønden ved boulebanen skal dog renoveres. Vi har bedt om et tilbud, som vi dog endnu ikke har 
modtaget.  

 
 Byplansvedtægt nr. 9 regulerer vores område.  Her kan det læses, at hegns-beplantningen langs de in-

terne veje og mod søen er etableret uden for grundgrænsen. Vores hække står altså i foreningens om-
råde. Som beboere har vi pligten til at klippe og passe hækkene ved vores grund, men vi må ikke fjerne 
hækplanterne. Det har vi bemærket, at en af vores beboere har gjort. Vi har påtalt forholdet, og gjort 
opmærksom på Byplansvedtægtens bestemmelser. Så til alle: ”Vær opmærksom på Byplansvedtægt nr. 
9, hvis I ønsker at foretage ændringer”  

 
 Nabogrundejerforening: Samarbejdet med vores nabogrundejerforening er fortsat også i år ved at vi ori-

enterer hinanden, og ved at vi samarbejder om snerydningen.  
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