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Referat af ordinær generalforsamling, den 16. maj 2012k|. 19:00
Møde lokale 1, Satelitten, Bymidten 46, 3500 Vædøse
Deltagelse fra llg. parceller: '12, 26, 30, 42, 50, 52, 54, 68 og 84
lngen fuldmagter indleveret.

Ad. 1 Valg af dirigent.
Lis B. Nielsen (nr. 42) blev valgt som dirigent og konstalerede, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Ad,

2 Beretning fra bestyrslsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

I det forgangne år er der sket flg.:

Bestyrelsen afholder et bestyrelses møde pr. kvartal.

Torvene holdes pænt og der afholdes torvedage på de respektive torve
Græsslåning foretages fint både mht. kvalitet og pris.

Træeme beskæres af professionelle.
Containerordning fortsætter med container 3 gange om året.

jævne mellemrum
Vi snakker i øjeblikket med naboforeningen om at slå os sammen om hjemmesiden
På foreningen hjemmeside http://dalsoeoark.dk skrives nyheder med

Snerydning fortsætter i foreningens regi og der ryddes når der er faldet sne.
Aftalen er inkl. sørækken hvilket ikke blev gjort - bestyrelsen præciserer derfor dette overfor
snerydderen inden der falder sne næste gang.
Torv 4 har for egen regning valgt sin egen snerydningsordning fta postkasse til postkasse.

Regnvandsbrønde spules med jævne mellemrum og fyldte brønde vedligholdes/udskiftes.
I store træk et stille og roligt år.

Besøg vores hjemmeside httpJ/www.dalsoepark.dk - referater og anden nyttig information
findes der.
På hjemmesiden kan du også tilmelde dig for at modtage nyhedsbrev.

Ad.

3 Fremlæggelss af revideret regnskab til godkendelse.

Bjarne Elsborg (nr. 68) fremlagde regnskabet.
Der har ikke været meget sne derfor er der lidt ekstra penge i kassen.
En Yousee regning betales altid ijanuar og derfor står der omkring 50.000 kr. ved årskiftet.
Regnskabet blev af generalforsamlingen godkendt uden yderligere kommentarer.
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4 Fo6lag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for 2013.

Kontingentet for år 2013 foreslås fastsat til 5600,00 kr. pr. parcel der opkræves ijanuar måned.
Stigningen skyldes bla. afgift for TV2 i hybridnettet.

Kontingentforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad.

5 Forslag fra medlemmerne.

Erik Maaløe (nr. 30)
Er utilfreds med sin bredbåndsforbindelse og tendensen synes at give en ringere og ringere
hastighed pga. den begrænsede båndbredde i kableme.
Der foreslås derfor flg .: " Bestyrelsen pålægges at arbeide awivl lor en fotuedring

al

bredbåndshastighedeme i Datsø Pafu og løbende oveior beboeme redegøre for relevante
infomatione r og tiltad'.
Erik påtager sig gerne arbejdet for at kontakte og kommunikere med TDC om emnet
Ebbe Christensen (nr. 28) redegjorde i kraft af sin ansættelse i TDC for diverse tekniske
muligheder og ftemtidige kendte planerfor udbygning af bredbåndforsyning.
Det fremsendte torslag blev godkendt med den kommentar at Erik Maaløe selv driver forslaget
og kommunikationen med TDC om emnet.
Erik opfordres i den forbindelse til at bruge vores hjemmeside til information om nævnte punkt

Ad, 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen'
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Linda Christensen (nr. 12)
Bjame Elsborg (nr. 68)
Erik Maaløe (nr. 30)

Ingen yderligere kandidater stillede op.

Ad. 7 Valg afsuppleanter til bestyrelsen.
Følgende blev valgt som suppleantertil bestyrelsen.
Lis B. Nielsen (nr. 42)
2. suppleant- Peter Bonde Eriksen (nr. 38)
1. suppleanl

-

Lis vidste på forhånd at Peter Bonde Eriksen gerne stiller op som 2. suppleant i fraværet
andre frivillige på generalforsamlingen.

Ad 8. Valg af rcvisor og suppleant for denne.
Maja Jensen (nr. 54) blev valgt som revisor.
Revisor suppleant blev valgt: Ole Bøgeskov Jensen (nr. 64)
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Ad 9. Eventuelt
Erik Maaløe (nr. 30)
Opfordrer til at lægge invitationen til generalforsamlingen på hjemmesiden
Desuden er der manglende og fejlagtige informationer som naturligvis bør rettes
Ole Bøgækov-Jensen (nr. 50)
Snerydning ved sørækken synes ikke at være tilfredstillende - og det vil være rart med
information og mulighed fortilmehing til Torv 4's private løsning
Ebbe Christensen (nr. 28) fortæller om snerydningen der selv komm€r samt salter og rydder
tilfredsstillende. Han koste.720 kr. pr. parcel for et år.
Ole Bøgeskov-Jensen (nr. 50)
På foranledning af Ole blev der en længere snak om hvorvidt vedtægteme evt. bør ændres
således at vi kan sikre at medlemmernes forslag fordeles så alle medlemmer kan være
orienleret om forslag inden genetalforsamlingen.
Det blev endvidere debatteret hvorvidt vi helt skal overgå til elektronisk kommunikation og
dermed lave eventuelle nødvendige vedtægtsændringer i den forbindelse.

Erik Omebjerghus (nr. 52)
Henleder atter til foreningens hjemmeside
om foreningens gøremål-

b!!p/E! 4.daF99pel!J!!

med yderligere information

Derudover er der også mulighed for tilmelding af nyhedsbrev og oprettelse af viderestillings mail
konto.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:27.
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