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1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet torsdag den 18. september 2014 blev godkendt.
 

2. Nyt fra torve og sørække

Der har været afholdt torvedag på torv 4, og der er plantet nye træer på torv 3 (som beboerne på torvet
selv afholder omkostningerne til).
 

3. Vedtægter

Linda havde til mødet fremsendt første udkast til de vedtægtsændringer, som den ekstraordinære
generalforsamling i juni havde lagt op til.
 
Der var en række bemærkninger til udkastet, som Linda indarbejder i et nyt udkast til næste
bestyrelsesmøde den 22. januar 2015.
Opfølgning: Linda rundsender nyt udkast til vedtægtsændringer i god tid inden næste bestyrelsesmøde.
 

4. Snerydning

Erik M havde fået to opdrag i forhold til snerydning næste vintersæson:

Indhente alternativt tilbud til det tilbud, vi har modtaget fra Agro-Service1. 
Indhente nyt tilbud, der også omfatter grundejerforeningen i den vestlige ende af Dalsø Park2. 

Erik M har over en længere periode forsøgt at få et tilbud fra KJ Brolægger på Lejrvej, men det er trods
adskillige e-mails og telefonsamtaler ikke lykkedes. Det er dog i forløbet blevet afklaret, at KJ Brolægger
ikke ønskede at give et fast tilbud, men kun en pris pr. snerydning - som så altså heller ikke er blevet
konkretiseret.
Opfølgning: Erik kontakter Aage i nr. 58 og spørger, om Aage vil prøve at få et alternativt tilbud - dog
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inden for en uge [er gjort: det kan ikke nås i denne omgang - vi prøver igen i god tid før næste vinter].
 
Agro-Service har afgivet et nyt tilbud, der også omfatter grundejerforeningen i den vestlige ende af
Dalsø Park. På grund af vejforholdene i den anden grundejerforening indebærer dette tilbud dog ikke en
samlet besparelse pr. parcel. Tværtimod: Det bliver langt dyrere.
 
Agro-Service har i denne forbindelse oplyst, at det ikke er muligt med den store traktor at komme rundt
på Sørækken, hvor den slår to knæk, og hvor der står to store sten (som forhindring for gennemkørsel).
Da vi ikke ønsker disse sten fjernet, bliver der et mindre hul i snerydningen her.
 
På denne baggrund besluttede bestyrelsen at tage imod det oprindelige tilbud fra Agro-Service - med
mindre det lykkes Aage at få et bedre, alternativt tilbud inden en uge, jf. ovenfor - og meddele den
anden grundejerforening, at der p.t. ikke er basis for en fælles snerydningsordning.
Opfølgning: Erik M giver information til den anden grundejerforening og sender accept til Agro-Service,
med forbehold for et alternativt tilbud via Aage.
 

5. Seneste nyt vedr. plejeplan

Erik O har været i kontakt med Furesø Kommune, der har oplyst, at de inden for de næste to uger vil
rydde i vores kile ned til Søndersø.
 
Det vil være uden vores hjælp i denne omgang, men det kan komme på tale senere, når rydningen skal
vedligeholdes.
 

6. Ny hjemmeside

Erik M havde lavet et udkast til en ny hjemmeside med det primære formål at gøre hjemmesiden
tilgængelig på alle de mange forskellige "apparater", som i dag bruges til hjemmesidelæsning, lige fra
små smartphones over lidt større tablets (som iPad) til pc´er med store skærme.
 
Udkastet blev godkendt til offentliggørelse - med enkelte bemærkninger, som Erik M vil forsøge at
indarbejde.
 

7. Eventuelt

Det er blevet observeret, at der holder en trailer parkeret på fællesarealer - en parkering, som forhindrer
græsslåning. Der henstilles i den forbindelse til overholdelse af områdets parkeringsregler.
 
Der er nogle parceller, som mangler at få klippet hæk. Det er en forpligtelse, de enkelte parceller skal
overholde i henhold til reglerne for vores område, også på ydersiden.
 
Kassereren har udsendt opkrævning af det ekstra kontingent, der er en konsekvens af den nye
snerydningsordning. Betalingsfristen er overskredet, men der mangler endnu kontingent fra 11 parceller.
Disse opfordres til hurtigst muligt at få bragt det i orden.
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