
Parcelforeningen Dalsø Park 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 6. april 2017 
 

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

 

Referent 
Linda Christensen 

 

Dagorden / Referat 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30. januar 2017 
Godkendt – er allerede lagt ud på hjemmesiden. 

 

2. Kabel-tv og bredbånd: Bemærkninger og evt. udeståender 

Ingen udeståender mellem forening og YouSee. 

 

3. Regler om vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller 
Bestyrelsen mener, at forslaget til vedtægtsændring (nyt stk. 5 i § 2) afspejler eksisterende 

praksis i foreningen. Ændringsforslaget vil give foreningen et konkret 

sanktioneringsværktøj, hvis et medlem ikke overholder reglerne. Forslaget sættes til 

afstemning på generalforsamlingen i maj. 

 

4. Vedligeholdelse af asfalterede områder 
Bjarne mener, at Erik Ornebjerghus må ligge inde med dokumentation for en gammel aftale 

med kommune om, at de holder vejbelægning/asfalt, inkl. p-pladser, mod at foreningen 

holder hække på ydersiden. 

Erik vil starte med at tage fat i Erik O. Efterfølgende vil bestyrelsen tage fat i kommunen 

mhp. at få lappet huller på p-pladser og repareret kantsten. 

 

5. Parkering på torve 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer, som følger sig generet af mange 

parkerende biler på torvene. Vi tror ikke, at det hjælper at sætte skilte op, men henstiller at 

alle foreningens medlemmer husker at gøre deres besøgende og håndværkere opmærksom 

på, at det ikke er tilladt at parkere på torvene. 

Der skal være plads til legende børn – ikke parkerede biler - på vores torve! 

 

6. Nyt fra torve/sørækken 
Intet nyt 

 



Parcelforeningen Dalsø Park 

 

7. Generalforsamling - planlægge 
Lokale er booket – Niels henter nøgle på dagen 

Bjarne køber øl og vand. 

Erik sørger for indkaldelse og lægge dagsorden på hjemmesiden 

Bjarne udarbejder budget - uændret kontingent i 2018 i forhold til 2017 

På valg: Peter og Niels – begge genopstiller 

 

8. Eventuelt 

 

Næste møde 

Generalforsamling: Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19:30 i Satellitten, med efterfølgende kort 

bestyrelsesmøde mhp. konstitution og fastsættelse af datoer for årets bestyrelsesmøder. 


