Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 2. november 2017
Tilstede
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen

Referent
Linda Christensen

Dagorden / Referat
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28. august 2017
Ingen bemærkninger til referatet, som allerede er lagt på hjemmesiden.
2. Vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller - hvad gør vi i f.t. manglende svar fra
kommunen?
Det er nu ca. 6 måneder siden Erik først gang var i kontakt med kommunen vedr. denne
problemstilling og har endnu engang rykket for et svar. Kommunen melder tilbage, at vi er ikke
glemt, men sagen trækker ud, angiveligt fordi en stor bunke gamle dokumenter skal læses igennem,
inden et svar kan gives. Vi venter derfor fortsat på en endelig tilbagemelding fra kommunen.
3. Ændret aftale om saltning i forbindelse med glatførebekæmpelse
Jf. generalforsamlingen vedr. ønsket om mindre salt, når der saltes, har sagen været drøftet med
AgroService. Den bedste løsning, vi kunne finde frem til, består i, at snerydning og saltning på de 3
m brede veje/stier, herunder Sørækken, foretages med en mindre fortovstraktor med en såkaldt
valsespreder. Den lægger salt i en bredde på 110 cm, i midten af stien/vejen. Det burde reducere
risikoen for salt på planter langs stierne/vejene. Snerydning og saltning på torve og adgangsveje vil
fortsat ske med den store traktor.
I bestyrelsen er der enighed om at tage imod dette tilbud, som koster kr. 2.200 ekstra pr. år. Dvs.
den samlede pris for snerydning og saltning denne sæson (2017/18) udgør nu kr. 49.300. Der er
også enighed om at tage imod tilbuddet gældende for næste sæson (2018/19).
4. Serviceaftale antennenetværk - betaling for udbedring
Vi har betalt for udbedring af en defekt del af vores antennenet. Derfor er Bjarne nu i dialog med
YouSee, om hvorvidt det er omfattet af serviceaftalen og venter aktuelt på endelig tilbagemelding
om, hvad serviceaftalen omfatter, og hvad den ikke dækker. Kan vi evt. få en anden aftale som
dækker mere?
Øvrige om TV-signalet:
Der er nogle medlemmer, som er plaget af hyppige signaludfald på udvalgte kanaler. Kan vi evt. få
en status fra YouSee om signal og fejl på vores netværk?
Hvis man oplever udfald eller andre problemer i forhold til tv-signal, kan det være en god ide at høre,
om naboerne oplever det samme. Men man kan/skal selv kontakte YouSee mhp. at få målt, om det
er signalet eller fejl på kabel/antennenettet, der forårsager problemerne. Det er gratis at få YouSee
ud for at måle, men er der fejl på ens egen del af nettet, som skal udbedres, så skal man selv betale.
Skal vi tilføje mere info om fejlsøgning på vores egen hjemmeside?
5. Affaldsordningen
I Sørækken har der været problemer med, at glas- og metalbeholderen ikke bliver tømt. Peter og
andre har været i dialog med Vestforbrændingen om dette.
De øvrige to containere tømmes jf. forventet kadence.
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6. Kontaktinfo for os hos kommunen
Er opdateret hos kommunen (foreningens e-mails), men kommunen ønsker også, at navn og
adresse på formanden fremgår af hjemmesiden.
7. Nyt fra torve/sørækken
Nr. 6, 40, 48, og 66 har fået nye ejere – velkommen til.
Torv 3: Vognen på P-pladsen står der, fordi nr. 4 er i gang med ombygning af køkken/bad. Vognen
står der efter aftale med torvets øvrige beboere.
8. Eventuelt
Parkering på torvene afføder en række klager, både over egne biler samt håndværker-biler.
Så husk venligst:
Af- og pålæsning er tilladt, men parkering på torvet er ikke tilladt.

Næste møde: Mandag d. 29. januar 2018 kl. 19:30 hos Peter

