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Deltagere

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

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde1.
Konstituering af bestyrelsen2.
Hjemmesiden - hvor mange tilmeldt, brug af siden3.
Revidering af vedtægter4.
Nyt fra torvene / sørækken5.
Fastsættelse af periodens næste bestyrelsesmøder tid og sted6.
Eventuelt7.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.
 

2. Konstituering af bestyrelsen

Vi fortsætter uændret, med samme roller som i forrige periode, dvs.:

Formand: Erik Ornebjerghus
Næstformand: Linda Christensen
Kasserer: Bjarne Elsborg
Sekretær: Erik Maaløe
Medlem: Lis B. Nielsen

 

3. Hjemmesiden - hvor mange tilmeldt, brug af siden

Vi er meget tæt på at have alle parceller tilmeldt vores nyhedsbrevs-service via e-mail. Vi mangler
blot 4, som Lis og Linda rykker. Der kan være en udfordring med et enkelt hus, der p.t. er ubeboet.
 
Vi besluttede ikke længere at offentliggøre de enkelte beboeres e-mail-adresser på hjemmesiden - og
også at slette dem, der allerede står der. De eneste, der fremover vil stå på hjemmesiden, er
bestyrelsen samt revisorer og webmasters.
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at en offentliggørelse af e-mail-adresserne kræver samtykke fra de
enkelte, og det har ikke været nævnt i forbindelse med indsamlingen af mail-adresser til
nyhedsbrevet. Emnet kan blive taget op på næste generalforsamling, hvis der viser sig behov eller
ønske herom.
 
Der bliver lavet 5 maillister - eller distributionslister, som de også somme tider kaldes - en liste for
hvert torv samt for sørækken:

torv1@dalsoepark.dk
torv2@dalsoepark.dk
torv3@dalsoepark.dk
torv4@dalsoepark.dk
soraekken@dalsoepark.dk
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Det gør det lettere at indkalde til torvedage og andet af fælles interesse for de enkelte torve.
 
Hjemmesiden er blevet opdateret med seneste nyt om kabel-tv og internet-muligheder.
 

4. Revidering af vedtægter

Der har længe været ønske om at få moderniseret parcelforeningens vedtægter. Vi vil prøve at have
et forslag klar til næste generalforsamling.
Opfølgning:

Erik M. indscanner de eksisterende vedtægter og rundsender dem i redigérbart format til
bestyrelsen
Linda kommer med et første bud på en modernisering til næste bestyrelsesmøde.

 

5. Nyt fra torvene / sørækken

Der er en del kritik af den manglende vedligeholdelse af torv 3. Linda vil prøve at indkalde dette torv
til torvedag lørdag 5. oktober, hvor der også er container.
 
Torv 4 har planlagt torvedag samme lørdag og torv 1 ugen før. Sørækken har haft "torvedag" for nylig.
 
Adgangsvejene i kvarteret vil blive asfalteret inden vinteren, jf. de mange hvide streger på vejene.
 

6. Fastsættelse af periodens næste bestyrelsesmøder tid og sted

Næste generalforsamling blev fastlagt til onsdag den 21. maj 2014.
Opfølgning: Erik O. bestiller lokale.
 
Følgende bestyrelsesmøder blev aftalt:

Torsdag 9. januar 2014 hos Erik M. i nr. 30
Onsdag 9. april 2014 hos Lis i nr. 42

Følgende containerdatoer blev fastlagt for 2014:

26.-27. april 2014
21.-22. juni 2014
4.-5. oktober 2014

Opfølgning: Erik O. bestiller container.
 

7. Eventuelt

Vi besluttede at arrangere en petanque-turnering for alle i parcelforeningen søndag 4. maj kl. 14. Vi
har jo en petanque-bane i området!
Opfølgning: Erik M. sætter alle datoer på hjemmesiden.
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