Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 27. august 2018
Tilstede
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen

Referent
Linda Christensen

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. maj 2018
Er allerede godkendt og lag på hjemmesiden.
2. Privatlivspolitik, jf. vedlagte mail fra 13. juni
Bestyrelsen ønsker, at foreningen får en politik, hvor det tydeligt fremgår, hvilke
oplysninger foreningen har om dens medlemmer, og hvordan disse data anvendes.
Emnet drøftes, Erik vil finde eksempel fra andre lignende foreninger og sender til Peter, som
vil komme med et forslag til næste møde.
3. Vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller – status
Vi har fået svar fra kommunen, men der er ikke sket noget i sagen.
4. Stabilitetsproblemer med tv og bredbånd fra YouSee
Der er fortsat problemer med periodisk ustabilt tv-signal. YouSee monitorerer vores
netværk, men foreningens medlemmer opfordres til at melde direkte til YouSee, hvis de
oplever udfald. YouSee har lovet nedslag på næste regning, som kompensation for perioden
med ustabilt signal. Så husk at tjekke, om du har fået den lovede rabat, hvis du har et
individuelt abonnement hos YouSee.
5. Søndersø, herunder udvidet fredning
Der er iværksat en udvidet fredning af Søndersø, men det er endnu usikkert, hvad det
kommer til at betyde, f.eks. i forhold til at kunne bade ud for vores område, ligesom det er
usikkert, hvor der må fiskes. Kommunen er klar over, at det ikke fremstår klart på deres
hjemmeside.
Overnatning ved søen er IKKE tilladt.
6. Opfølgning på generalforsamlingen 24. maj 2018
a. Opstilling af ladestandere til el-biler
Peter følger udviklingen på området, og vi tager sagen op igen på et senere tidspunkt.
b. Gul markering ved indkørslerne til Sørækken
Bjarne mangler at tale med Børneinstitutionen om at forældre ikke må parkere foran
vores indkørsel. I øvrigt er det parcelejernes ansvar at hverken de selv eller deres
gæster parkerer på de flisebelagte arealer.
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7. Lokale til næste generalforsamling onsdag 22. maj 2019
Niels bestiller lokale.
8. Søgårdens Grundejerforening
Vi har hørt at naboforeningen arbejder på at få opstillet en hjertestarter.
9. Nyt fra torve/sørækken
Husk venligst at der ikke må ligge/stå alt for mange ting på græsplænen – det gør det
vanskeligt at kommet til at slå græsplænen.
10. Eventuelt
Intet af bemærke.

Næste møde: 1. november 2018 kl. 19:30 hos Linda

