Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 29. januar 2018
Tilstede
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen

Referent
Linda Christensen

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2. november 2017
Allerede godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller - hvad gør vi i f.t. manglende svar fra
kommunen?
Vi har endnu ikke modtaget noget svar fra kommunen, nu næsten 9 måneder efter
vores forespørgsel.
Erik forsøger endnu engang at få kommunen til at svare på vores henvendelse.
3. Indbrud / indbrudsforebyggelse
Der har været et enkelt indbrud i et af medlemmernes huse i den forløbne periode.
Husk, at der findes diverse links, vedr. forebyggelse af indbrud, på foreningens
hjemmeside.
4. Antennenetværk
Formoder at alle beboere får eller har fået besked direkte fra YouSee vedr.
arbejde/opgradering på netværket, hvorfor bestyrelsen ikke kommer med information
om dette.
5. Nyt fra torve/sørækken
Nr. 86 har ansøgt om tilladelse til et højtsiddende tagvindue mod øst/p-pladsen.
Bestyrelsen har i nabo-høringssvar til kommunen anbefalet en dispensation fra
lokalplan.
Torv 1 plan lægger at udskifte rådne stolper i gyngestativ på torvedag.
Hvem ejer den cykel, som står låst til plankeværket på torv 4?
6. Ladestationer til el-biler på fælles p-plads
Peter foreslår, at vi undersøger mulighederne for at opstille ladestander(e) til el-biler i
vores område. Bestyrelsen er enig i, at det er et interessant forslag, hvis afregning /
brugerbetaling via app er mulig, men der er en række overvejelser, og i sidste ende vil
det være en generalforsamlingsbeslutning, hvis der skal etableres standere til ladning
af el-biler.
Hvad vil anlæggelse og vedligeholdelse koste?
Hvem har ansvar for drift og vedligeholdelse af standere, også ved påkørsel eller
anden skade på stander?
Peter vil gå videre og undersøge mulighederne.
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7. Eventuelt

Næste møde: Mandag d. 9. april 2018 kl. 19:30 hos Erik
Bemærk, at mødet er flyttet!

