
Parcelforeningen Dalsø Park 

Referat fra Bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 12.11.2015 

Tilstede 
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen 

 

Referent 
Linda Christensen 

 

Dagorden / Referat 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 28. september 

Referat godkendt. 

 

2. Nyt fra torve/sørækken 
Der er enkelte steder, hvor klipning af hække er mangelfuld, og hække fremstår meget høje 

og/eller brede. Foreningens parcelejere opfordres derfor til at sørge for at klippe hækken, så 

den holdes i max 2 meters højde (jf. Hegnsloven), men ikke mindst, at den klippes så den 

ikke bliver så bred, at den breder sig ud over græsrabatter og omslutter skilte, lygtepæle og 

andre installationer på fællesarealerne. 

Der hvor klipning af hækken vurderes som særlig mangelfuld, vil bestyrelsen rette 

henvendelse direkte til parcelejeren med opfordring om at få klippet hækken. Efterkommes 

opfordringen ikke kan bestyrelsen se sig nødsaget til at foranledige, at hækken bliver klippet 

af en gartner på den pågældende parcelejers regning. 

 

3. Kabel-tv og bredbånd, jf. drøftelser på forrige møde samt mail fra YouSee 15. oktober 

YouSees repræsentant har desværre ikke haft mulighed for at deltage i dette møde, men har 

afgivet et tilbud med forslag om gratis opgradering af kabelnettet mod at foreningen binder 

sig med en 5-årig kontrakt. Det tilsendte ser meget attraktivt ud. 

Bestyrelsen har dog behov for at få uddybet og bekræftet vores forventninger til en aftale og 

stiler mod at få repræsentanten ud ved et møde i starten af det nye år. Vi stiler mod at have 

et forslag klar til næste ordinære generalforsamling i maj 2016. 

 



4. Kalender for 2016: 

 

Containerweekends, Også i 2015 har der været container tre gange i løbet af året, og alle har 

været godt fulde, når de er kørt bort. Det diskuteres, om vi skal have en fjerde container, 

men omkostningerne taget i betragtning (knap 2600 kr pr container) besluttes det at holde 

fast i tre containere pr. år. I 2016 vil vi forsøge at tilgodese behovet for at komme af med 

såvel vinterens afklip som efterårets afklip og bladnedfald ved at rykke lidt på hhv. første og 

sidste container i forhold til 2015. Bjarne bestiller således container til det nye år: 1.-3. april, 

24.-26. juni og 11.–13. november. 

 

Petanque-turnering: Lørdag d. 4. juni kl 16 med efterfølgende fælles grill. Detaljer følger, 

men sæt allerede nu kryds i kalenderen 

 

Bestyrelsesmøder og generalforsamling er allerede fastsat. Dog flyttes næste 

bestyrelsesmøde fra 11/2 til 28/1. 

 

5. Siden sidst 
 

Snerydning: Erik har haft kontakt til Nis fra Agro service og aftalt, hvordan vi faktureres og 

afregner for denne vinters snerydning. 

 

Hjemmesiden: er blevet opdateret med nye billeder og har fået ros fra flere af foreningens 

medlemmer – tak for det. 

 

Bænken ved søen; Peter har talt med kommunens folk, om bænken kan sikres så den ikke 

kan flyttes – den er lagt på plads og de kigger på det. 

 

6. Eventuelt 

Intet at anføre 

 

Næste møde 
28. januar 2016 hos Peter i nr 38. Vi stiler mod at repræsentanten fra YouSee kan deltage. 


