
Parcelforeningen Dalsø Park 

Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 28. august 2017 
 

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

Referent 
Linda Christensen 

Dagorden / Referat 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. maj 2017 
Er principielt godkendt, da det er lagt på hjemmesiden – ingen bemærkninger. 
 

2. Rettelse af fejl på antennenetværk - status 
Nyt kabel nedgravet og to nye bokse er opsat - fejl er således udbedret hos de 
berørte brugere. 
 

3. Vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller – status 
Ikke noget nyt fra kommunen. Erik vil rykke kommunen og beder om skriftligt svar. 
 

4. Opfølgning på generalforsamlingen 18. maj 2017 

A. Serviceaftale for antennenetværk 
Bjarne har kontakt til YouSee. I aftalen er der inkluderet service på den 
indendørs del af netværket, f.eks. stik. Det er uvist om aftalen også omfatter 
den del af netværket som befinder sig udendørs, f.eks., om fordelingsbokse 
er omfattes hvis de påkøres af en bil. Efter bestyrelsesmødet har Bjarne fået 
bekræftelse fra YouSee, at service er inkluderet i prisen. 
 

B.  Oparbejdelse af reserve til uforudsete udgifter 
 Dette emne bør drøftes ved næste generalforsamling. 
 

C.  Dialog med Agro-Service om saltning i forbindelse med glatførebekæmpelse 
 Erik vil tage en snak med Agro-Service, om der kunne findes et mere 
skånsomt alternative til salt – vi må være indstillet på, at det evt. kan koste 
mere. 
 

D. Ansvarsforsikring / dækning ved tilskadekomst 
Bjarne har haft kontakt til vores forsikringsselskab Tryg, som oplyser, at vi er 
dækket i forhold til personer, der evt. kommer til skade på vores fælles 
arealer. Bestyrelsen er også dækket. Niels har efter dette møde fremskaffet 
police samt forsikringsbetingelser for vores erhvervsforsikring hos Tryg. 
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E. Praksis i forbindelse med torvevedligeholdelse og udgifter hertil 

Bestyrelsen er enige om, at det er fint med en praksis, hvor torvene, så 
længe alle på det aktuelle torv er enige og selv er indstillet på at betale, selv 
kan stå for vedligeholdelse og udskiftning af hegn, buske o.a. Men ønsker 
man, at foreningen betaler, er det nødvendigt at bede bestyrelsen om 
tilladelse og afvente en accept, inden man iværksætter et 
vedligeholdelsesarbejde.  

5. Rensning af regnvandsbrønde/-kloakker 
Der er dårligt aftræk i alle regnvandsbrønde/-kloakker langs sørækken. Da de ligger 
på kommunen vej/sti skal det meldes til kommunen. Det er en god ide at tage et 
billede når der ligger vand, og vedhæfte det når det meldes til kommunen via appen 
”Furesø borgertip”. 
Disse regnvandsbrønde/-kloakker må ikke forveksles med de regnvandsbrønde/-
kloakker der ligger på torvene og som dermed er foreningens ansvar. 
 

6. Nyt fra torve/sørækken 
Intet nyt fra torvene. 
 

7. Siden sidst i øvrigt: 
Ikke så stor tilslutning til petanque-arrangement i juni – så der holdes en pause 
næste år. 
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8. Eventuelt  

A. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et af vores medlemmer som 
oplyser følgende ”… nu 2 uger i træk, har fjernet ret store mængder efterladt 
affald ved postkassen ved indkørsel til Dalsø Park området. 
Jeg er ret sikker på, at det ikke er gjort af beboere i Dalsø Park, men af 
personer, som har haft ophold ved søen. Det er ikke småting og det må være 
fra flere dage.  
Jeg tog billede af det i lørdags og vedhæfter – dette var dog efter, at jeg 
havde samlet op fra jorden og græsområdet. 
Da jeg ikke fik lov til at aflevere det på genbrugsstationen, så har jeg smidt 
det i Dalgårdens affaldskontainer – Genbrugsstationen vil kun modtage, hvis 
jeg har sorteret og det vil jeg simpelthen ikke – Det er sindssygt ulækkert 
med både mad, flasker, toiletaffald og meget mere. 
Jeg ville bare ha, at det ikke skulle spredes for alle vinde af fugle og andre 
dyr. 
Jeg har i dag talt med Driftsgården (Gert på mobil 72164580), som 
meddeler, at de vil undersøge og så sagde de desuden, at jeg kunne 
aflevere affaldet hos dem på Ny Vestergårdsvej eller alternativt i Dalgårdens 
kontainere. 
Dette er således blot til information, da jeg ikke vil love, at jeg har lyst til at 
gøre dette hver lørdag eller søndag 
Driftsgården 
Ny Vestergårdsvej 7-9 
3500 Værløse 
Tlf.: 72 35 53 73 
E-mail: driftsgd@furesoe.dk 
 

B. Affaldsordning: Tilsyneladende er der særlig i sørækken problemer med, at 

affaldscontainer ikke bliver tømt selv om der bliver varslet pr. SMS. 

Bestyrelsen kan kun opfordre til at man benytter Vestforbrændingens 

selvbetjening til at anmelde hvis containere ikke tømmes som forventet. 

 

C. Bjarne vil tage kontakt til kommunen og få ændret oplysninger i kommunen, 
så det er en ”formanden for Dalsø Park” e-mail som er registreret hos 
kommunen, frem for en personlig mail-adresse. Erik opretter derfor en ny 
mail-adresse: formand@dalsoepark.dk.  

 

Næste møde: Torsdag d. 2. november kl. 19.30 hos Bjarne 


