
Referat fra bestyrelsesmøde i Parcelforeningen Dalsø Park

torsdag den 18. april 2013

 
 

Deltagere

Erik Ornebjerghus, Linda Christensen, Lis B. Nielsen, Bjarne Elsborg og Erik Maaløe (ref.).
 

Dagsorden

1. Nyt fra torvene
2. Snerydning
3. Hjemmesiden
4. Container 2013
5. Råger
6. Generalforsamling
7. Eventuelt

 

1. Nyt fra torvene

Iab.
 

2. Snerydning

Der er i vinter blevet ryddet 5-6 gange (à 1000 kr.) i den fælles snerydningsordning. Bortset fra
nr. 50, der ønsker en bedre ordning (som for Torv 4), og bortset fra manglende rydning primo
marts, har der ikke været udtrykt utilfredshed med snerydningen i år.
 
Torv 4 har en mere omfattende og dyrere snerydningsordning, hvor der i år er blevet ryddet og
saltet 15 gange samt saltet 20 gange. Denne ordning betaler Torv 4 selv for. Her er der stor
tilfredshed med snerydningen.
 

3. Hjemmesiden

Der var enkelte bemærkninger til den nye side om kabel-tv og internet, som efterfølgende er
indarbejdet på hjemmesiden.
 
Indkaldelse til generalforsamlingen lægges på hjemmesiden [er sket].
 

4. Container 2013

Erik O bestiller container med høje sider på følgende datoer i 2013 [er sket]:

1. Forår: 3.-5. maj
2. Sommer: 21.-23. juni
3. Efterår: 4.-6. oktober

Opfølgning:

1. Erik O runddeler skrivelse (den sidste på papir!) om containerdatoer 2013 [er sket]



2. Erik M lægger den samme information på hjemmesiden [er sket]

 

5. Råger

Nr. 46 har henvendt sig til bestyrelsen om gener som følge af det stigende antal råger ved
indgangen til Dalsø Park.
 
Vi var enige om at spørge kommunen, om der er opmærksomhed om problemet. Men råger er
vist nok fredet.
Opfølgning:

1. Lis finder ud af, hvem en henvendelse herom til kommunen skal stiles til
2. Erik M skriver til kommunen om problemet

 

6. Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen bringes fremover kun på hjemmesiden.
 
Regnskab og budget ønskes ikke offentliggjort på hjemmesiden, men kan rekvireres via
bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.
 
Erik O og Lis er på valg. Lis ønsker kun at være suppleant. Vi håber at kunne finde en kandidat fra
Torv 2, der p.t. ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
Opfølgning:

1. Erik O runddeler skrivelse om generalforsamlingen m.m. [er sket]
2. Erik M lægger dagsordenen på hjemmesiden [er sket]
3. Erik M laver elektronisk udgave af regnskab og budget [er sket]

 

7. Eventuelt

Bjarne fik OK til at nedlægge foreningens girokonto. Derved sparer vi 25 kr. om måneden.
 
Må vi lægge solceller på tagene i Dalsø Park, i lyset af de restriktioner der er på tagenes farve
m.m.? Det ved vi ikke.
 
Fællesarealerne er af Skat vurderet til 0 kr., dvs. der skal ikke betales skat af dem.
 


