Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 29. august 2019
Tilstede
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen

Referent
Linda Christensen

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde 22. maj 2019:
Er allerede godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Opfølgning på generalforsamlingen onsdag 22. maj, herunder:
o Snerydningsaftale for de kommende 3 vintersæsoner, jf. de 2 tilbud der er
rundsendt til bestyrelsen.
Bestyrelsen indgår en ny 3-årig aftale med Agro-Service. Det skal bemærkes, at
der også har været indhentet tilbud fra andet firma, som var ca. 33 procent
dyrere end tilbud fra Agro-Service.
o

Indholdsplan for næste års bestyrelsesmøder, især håndtering af YouSeeaftalens udløb ultimo 2021:
- Vores 5-årige kontrakt med YouSee løber frem til og med 2021, og vi har et
års opsigelse i forhold til denne kontrakt. Hvis vi ønsker aftale med en anden
leverandør efter 2021, skal vi have et forslag klar til generalforsamlingen maj
2020.
- Hvis ikke vi ønsker at indgå aftale med anden leverandør, og vi ikke opsiger
aftalen med YouSee, fortsætter denne på samme betingelser efter 2021.
- Hvis vi ønsker en anden aftale fra 2022, når vores 5-årige aftale med YouSee
ophører, skal vi have et forslag klar til generalforsamlingen 2020.
- Hvilke muligheder er der, hvad skal undersøges nærmere, hvad skal
fremlægges for generalforsamlingen i 2020?
- Er der overhovedet andre firmaer end YouSee, som er i stand til både at levere
kabelbåret TV-signal og bredbånd via (vores) netværk?
- Er det muligt at kunne vælge TV-signal fra en leverandør og bredbånd fra en
anden med vores nuværende netværk eller nyt fibernet fra en anden
leverandør?
- Flere vælger Streaming fremfor flere Flow-TV, hvilken betydning har det for
vores valg af fremtidig leverandør?
- Niels vil undersøge om der overhovedet er andre potentielle udbydere og om
de i givet fald kan levere i vores område. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til,
hvem vi evt. indhenter tilbud fra, og hvilken type tilbud vi ønsker.
- Såfremt der blandt foreningens medlemmer skulle være én eller flere, som har
indsigt i dette område, hører bestyrelsen meget gerne fra dig/jer.

3. Evaluering af petanqueturnering/grillaften og forslag til nyt fællesarrangement
(nattergaletur):
- Det var en hyggelig eftermiddag/aften i rigtig godt vejr, men desværre ikke med så
mange deltagere.
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- Forslag til nattergaletur til næste år: Som aftentur på en hverdagsaften, f.eks. 11.
juni 2020. Evt. på cykel så man hurtigt kan komme over på sydsiden af søen. Peter
koordinerer med Jan. Mere information følger når dato kendes.
4. Opfølgning på kommunens svar vedr. terrænregulering på Dalsø Park 48:
Bestyrelsen har været i dialog med kommunen, som har godkendt støttemuren og har
oplyst ikke at have hjemmel til at forhindre terrænreguleringer i vores område.
Bestyrelsen har drøftet forløbet og mener ikke, at vi kan eller skal gøre mere i forhold
til den aktuelle sag. For at undgå lignende situationer i fremtiden vil bestyrelsen
opfordre alle medlemmer, som påtænker at udføre ændringer, som påvirker naboer og
kunne danne præcedens, til at lægge det frem – i skriftlig form med præcis beskrivelse
- for både naboer og foreningen i god tid inden arbejdet påbegyndes. Herved sikres en
tidlig dialog, og der vil være mulighed for at drøfte og evt. justere, inden arbejdet
påbegyndes.
5. Nyt fra torve/sørækken:
o Vi må konstatere at klipningen af hækken ved nr. 62 fortsat er mangelfuld og til
gene for biler, da hækken hænger ud over kørebanen.
Bestyrelsen retter, via mail fra formanden, en opfordring til medlemmet om at få
klippet hækken.
o

I forhold til påbud fra kommunen om at sørge for, at lysmasterne skulle være
tilgængelige, er disse nu alle tilgængelige, jf. kommunens anvisning.

6. Eventuelt:
Iab.

Næste møde: torsdag d. 7. november 2019 kl. 19:30 hos Niels

