Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag den 12. maj 2016 kl 19.30
Mødelokale 5 i Satellitten, ved biblioteket, Bymidten 46, 3500 Værløse.

Tilstede
Nr: 6, 12, 28, 30, 36, 38, 42, 50, 54, 68, 72, 74, 82, 86, 104, 108
Fuldmagt fra nr: 56, 58, 70

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Klaus Søndergaard (nr. 6) blev valgt som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er
indkald jf. vedtægterne.
Linda Christensen (nr. 12) blev valgt som referent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
Vedhæftet som bilag.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskab var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der er spørgsmål til, hvorfor kassebeholdningen udgør ca. kr.100.000. De 100.000 er en
opsparet buffer som sikrer, at vi kan betale regninger, som forfalder umiddelbart i starten
af et nyt kalenderår, inden vi har opkrævet årets kontingent. Aktuelt drejede det sig dels
om snerydning (sæson 2015/16), hvor en regning på kr. 21.800 forfaldt i januar, og dels
YouSee kvartalsregning (som forfalder første hverdag) på kr. 60.358.
Kasseopgørelsen godkendes uden yderligere kommentarer.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingentet for det følgende
regnskabsår
Der var fire forslag, som var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.
4.1. Ny, fælles tv-aftale med YouSee
Forslaget drøftes, og der gives svar på nogle få afklarende spørgsmål.
Forslaget betyder, at foreningen fremover vil have den lille pakke som standard.
Såfremt medlemmer ønsker flere kanaler leveret gennem netværket, skal de selv
indgå supplerende aftale direkte med YouSee.
Det enkelte medlem kan også indgå aftale direkte med YouSee om internet, med øget
hastighed, via det opgraderede netværk - til særlig foreningspris.
Der må forventes lidt gravearbejde i forbindelse med opgradering af netværk, hvor
enkelte fordelingsbokse skal flyttes fra privatgrund til fællesareal.
Vi må forvente, at der går op til 4 måneder fra kontraktunderskrivelse til netværket er
opgraderet og klar til brug.
Der må forventes almindelige årlig prisstigning på den indgåede aftale.
Difference mellem indbetaling for 2016 og reduceret abonnement-pris i 4. kvartal/2016
indgår i foreningens opsparing/kassebeholdning til vedligehold og snerydning.
Forslaget vedtages enstemmigt.
4.2. Flerårig aftale om snerydning
Snerydning og, i særdeleshed, glatførebekæmpelsen i den forgangne sæson drøftes.
Saltningen giver en udfordring i balancen mellem på den ene side ikke at salte mere
end højest nødvendig af hensyn til miljø (fliser, beplantning og hundepoter), og på den
anden side at sikre mod glatføre og faldulykker.
Der er overvejende tilfredshed i forhold til glatførebekæmpelsen den forgangne vinter.

Der er en enkelt som oplyser, at de enkelte gange er blevet ”snydt”, når der har været
saltet, og der er nogle enkelte som mener, at der både har været saltet for hyppigt og
med for meget salt.
Tilsyneladende er der et særligt problem på det sidste stykket langs Sørækken
(omkring nr. 108), hvor det er vanskeligt at komme rundt med den store traktor, og
der kastes unødigt meget salt
Bestyrelsen vil drøfte med vores ”snerydder” om muligheden for at reducere
saltmængden når der saltes og henstille, at han er særlig opmærksom ved det sidste
stykke på Sørækken.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle en 3-årig aftale på
plads.
4.3. Vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller
Emnet drøftes og der er enighed om, at det bør fremgå af vedtægterne hvem der har
ansvar for såvel den almindelige klipning af hække og hvis en hæk går ud og må
fjernes/udskiftes. Imidlertid er der ikke nogle konkrete forslag til hvad der skal stå. Det
bliver ikke mindre kompliceret af at hækken – fordi den står på fælles areal – ikke er
grundejerens, men at det forventes at grundejeren klipper hækken.
Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at komme med et forslag til hvordan dette
håndteres, inden næste ordinære generalforsamling i 2017.
4.4. Hastighedsregulering i Dalsø Park
Emnet drøftes, der er enighed om at vi ikke ønsker en skilteskov langs vores veje i
Dalsø Park, men vi kan acceptere at de opsætte oppe ved indkørslen til Dalsø Park,
dvs. ved rundkørslen.
Hvis der – sammen med naboforeningen – stiles en henvendelse til kommunen ønsker
vi at være med til at formulere ordlyden.
Kontingent for 2017
Forslag til budget for 2017, herunder kontingent for 2017, var udsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Kontingentet fastsættes til kr. 4.600 pr. parcel.
5. Forslag fra medlemmerne
Der er ingen forslag.
6. Valg af formand for foreningen
Erik Maaløe (nr. 30) vælges enstemmigt.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Linda Christensen (nr. 12) og Bjarne Elsborg (nr. 68) genvælges.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Lis Nielsen (nr. 42) og Flemming Christensen (nr. 84) genvælges.
9. Valg af en revisor og en suppleant for denne
Maja Jensen (nr. 54) og Ole Bøgeskov-Jensen (nr. 50) genvælges.
10. Eventuelt
Vedr. plejeplan for det grønne areal mod Søndersø: Lis Nielsen undrer sig over, at der er
fjernet 2 store egetræer og synes ikke rigtig, at der sker mere, men Peter Bonne Eriksen
oplyser, at der er planlagt arbejdsdag (grundlovsdag – alle interesserede kan deltager), og
at han er i dialog med kommunen.
Høring vedr. ridebane ved Søgården: Søgården har fået grønt lys for deres ansøgning, men
under hensyntagen til en del af de indsigelser som er afgivet ved høringen. Søgården er
dog sat til salg, så der sker nok ikke så meget lige nu.
Tomt hus på torv 1: Har stået tomt så længe, at det forfalder, men der er nok ikke så
meget vi kan stille op som forening, udover at håbe at ejer snart beslutter at sælge.

