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1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet torsdag den 22. januar 2015 blev godkendt.
 

2. Nyt fra torve og sørække

Gartner er bestilt og vil beskære træer i løbet af april.
 
På opfordring fra nr. 2 har Erik M i dag udsendt nyhedsmail om fortsat råge-klapning for at sikre, at råger
ikke slår sig ned igen i år.
 

3. Plejeplan

Erik O har fået nedsat en arbejdsgruppe blandt Sørækkens beboere, der kan bistå med hjælp og
opfølgning med pleje af området ned til Søndersø. Kommunen har ikke gjort meget siden sidste
bestyrelsesmøde i januar.
Opfølgning: Arbejdsgruppen har møde med kommunen i morgen, fredag den 10. april, hvor vi vil forsøge
at få kommunen til at forpligte sig til en tidsplan for fortsættelsen af (op)rydning mod vest. Vi vil i den
forbindelse påpege det påfaldende i den meget uens plejning af østenden over for vestenden af Søndersø
(der er ryddet meget mere i østenden).
 

4. Vedtægter

Linda havde rundsendt en ny udgave af forslaget til vedtægtsændringer, jf. bestyrelsens drøftelser på
forrige bestyrelsesmøde. Ændringerne fik en sidste finpudsning.
Opfølgning: Erik M udsender forslaget til vedtægtsændringer til alle medlemmerne sammen med
nyhedsmailen med referatet fra bestyrelsesmødet. Medlemmerne opfordres til at komme med eventuelle
konkrete ændringsforslag inden søndag den 19. april, så de kan indarbejdes og udsendes inden
generalforsamlingen.
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5. Generalforsamling

Både Erik O og Lis meddelte, at de ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.
Opfølgning: Lis spørger kandidater fra Sørækken. Derudover opfordres andre kandidater til at melde sig,
meget gerne fra Torv 2, som aktuelt ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
 
Regnskab er udfærdiget, men endnu ikke gennemset af revisor. Det vil ske inden fristen 15. april, jf.
vedtægternes § 5, stk. 1.
Opfølgning: Bjarne kontakter revisor i morgen.
 
Vi opstillede på bestyrelsesmødet forslag til budget for 2016, til fremlæggelse på generalforsamlingen.
Opfølgning: Erik M sætter budgettet ind i skabelonen fra sidste år.
 
Jf. referatet fra forrige bestyrelsesmøde i januar, fastlagde vi allerede nu tidspunkt for den forventede,
nødvendige ekstraordinære generalforsamling for at få de nye vedtægtsændringer vedtaget. Det bliver
onsdag den 27. maj 2015 kl. 19 ved petanquebanen (lige som i 2014).
 

6. Kabel-tv / antenneforening

Ved spørgsmål til den eksisterende aftale omkring kabel-tv og antenneforening kan der henvises til
foreningens hjemmeside om dette emne - dalsoepark.dk/tv-internet1.html - der også linker til det
bestyrelsesmødereferat, hvor emnet senest blev grundigt behandlet.
 

7. Eventuelt

Bjarne oplyste, at der er kommet ny mailadresse til nr. 72.
Opfølgning: Erik M retter i foreningens maildatabase.
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