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1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet mandag den 27. oktober 2014 blev godkendt.
 

2. Nyt fra torve og sørække

Iab.
 

3. YouSee

YouSee har henvendt sig til os for at få lov til at udsende brev til medlemmerne om YouSees tilbud.
Opfølgning: Bjarne svarer, at det er vi ikke interesserede i (det minder lidt vel meget om et forsøg på en omgåelse af
markedsføringsloven).
 
Bestyrelsen modtager nyhedsmails fra YouSee og vil opdatere vores hjemmeside, når vi vurderer, der er relevant nyt for os.
 
De medlemmer, der er interesserede i yderligere information, kan selv melde sig til at modtage YouSees nyhedsbreve
("e-kommunikation", kalder YouSee det). Det sker ved at logge ind på "Mit YouSee".
 

4. Snerydning

Der har været indkøringsproblemer 25. dec., hvor der ikke blev saltet på Sørækken og lidt sent visse andre steder. Vi henvendte os
til leverandøren, hvorefter det har kørt OK siden - er vores opfattelse.
 

5. Plejeplan

Kommunen er gået i gang med den rydning, som er blevet lovet og aftalt i området ned til Søndersø. Men det er gået i stå igen.
Opfølgning: Erik O tager fat i kommunen igen for at få aftalt en køreplan for den resterende rydning, bl.a. længere mod vest.
Samtidig vil Erik O tage initiativ til at få dannet en arbejdsgruppe blandt Sørækkens beboere, der kan bistå med hjælp og
opfølgning.
 

6. Råger

Kommunen har lovet at fjerne de gamle rågereder inden 1. februar 2015. Derefter er det op til os selv at bidrage med en ny
skræmme-kampagne i februar-marts, hvor rågerne nok vil forsøge at slå sig ned igen.
 
Annette fra nr. 6 har lavet et forslag til en plan, som involverer de nærmest liggende parceller, men andre opfordres også til at
deltage, når der observeres råger.
Opfølgning: Erik M rundsender Annettes plan.
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7. Indbrud

Der har desværre været 4 indbrud eller indbrudsforsøg i Dalsø Park omkring julen, 2 i Sørækken og 2 ud mod vejen mod nord.
 
Vi opfordrer derfor endnu en gang til, at alle holder øje med mistænkelig adfærd i området. Rigtig godt ville det være, hvis der blev
taget billeder, f.eks. af bilers nummerplader, og oplysningerne blev videregivet til Nordsjællands Politi.
 
Vi opfordrer også til aktiv nabohjælp, f.eks. ved at sende mail e.l. ud til naboerne, når man er væk i en periode.
 

8. Vedtægter

Linda havde lavet et nyt forslag til vedtægtsændringer, jf. oplægget fra den ekstraordinære generalforsamling i juni. Forslaget blev
drøftet og finpudset.
Opfølgning: Linda rundsender det reviderede forslag til bestyrelsen, og emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde 9. april.
 
Da vi må imødese, at vedtægtsændringerne ikke kan vedtages på den ordinære generalforsamling på grund af kravet til fremmøde,
vil vi samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 2-3 uger
efter. Så vil datoerne ligge klar på forhånd.
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at en nye bestemmelse om direkte valg af formand træder i kraft fra den førstkommende
generalforsamling efter vedtagelsen af vedtægtsændringerne. Det vil sandsynligvis sige fra den ordinære generalforsamling i 2016.
Først herfra vil der være direkte valg af formand.
 
Hvis en ny formand på dette tidspunkt ikke vælges blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer, betyder det, at der kun skal
vælges 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer - og ikke 3, som ellers er på valg i 2016.
 

9. Eventuelt

Iab.
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