Parcelforeningen Dalsø Park
Bestyrelsesmøde d. 19. april 2012.
Tilstede: Erik, Ebbe, Bjarne og Flemming.
Fraværende: - Linda

Referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt uden kommentarer.

Næste ordinære bestyrelsesmøde:
Fremtidige møde datoer – kl. 19:30:
Defineres efter generalforsamlingen.

Parkering ved børnehaven:
På baggrund af henvendelse fra nr. 46 vedr. parkerings forholdene ved børnehaven har Erik
rettet henvendelse til børnehaven, for at få forældrene til at udvise ansvarlighed, når der parkeres
i forbindelse med aflevering/afhentning af børn, således at stien ved sørækken, som har status af
at være en såkaldt ”ambulancevej”, ikke blokeres unødigt.
Børnehaven vil lade denne henvendelse gå videre til forældrene.

Status fra torvene:
Spul og rens har reparereret regnvandsbrønden på torv 3.
De fik desværre beskadiget telefonkablerne. Kablerne er repareret igen.

Hjemmesiden:
Skal vi dele vores hjemmeside/domænenavnet http://dalsoepark.dk med naboforeningen
Søgården?
Umiddelbart har bestyrelsen ingen problemer med at skulle dele hjemmesiden.
Vi lader vores Webmaster (Margrethe nr. 94) vurdere om det kan lade sig gøre eller om det bliver
unødigt besværligt.
Margrethe vil i øvrigt gerne skifte hosting selskab.
Flemming snakker med Margrethe om det praktiske om at skifte selskab og evt. dele med
naboforeningen.

Fastsættelse af dato og punkter for Generalforsamlingen 2012:
Onsdag 16. maj afholder vi generalforsamling.
Budgettet for 2013:
Vedligeholdelse ............................. 45.000,- kr.
Containerordning ............................. 7.000,- kr.
Driftsudgifter .................................... 8.000,- kr.
Hybridnet/YouSee........................ 210.000,- kr.
------------------I alt: .............................................. 270.000,- kr.
===========
Det giver et forslag på 5400 kr. pr. parcel i kontingent for 2013.
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Parkering ved børnehaven:
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra nr. 46 vedr. parkeringsforholdene ved børnehaven.
Bestyrelsen anmodes om at rette henvendelse til børnehaven, for at få forældrene til at udvise
ansvarlighed, når der parkeres i forbindelse med aflevering/afhentning af børn, således at stien
ved sørækken, som har status af at være en såkaldt ”ambulancevej”, ikke blokeres unødigt.
Erik kontakter børnehaven og snakker med dem.

Evt.
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