Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 7. november 2019
Tilstede
Erik Maaløe, Peter Bonne Eriksen, Niels Walther, Bjarne Elsborg, Linda Christensen

Referent
Linda Christensen

Dagsorden / Referat
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. august 2019
Ingen bemærkninger, allerede lagt på hjemmesiden.
2. Infomøde 2019-11-07 om vandværkets udledning af rensevand i Søndersø
Peter kommer direkte fra informationsmøde vedr. vandværket. Vandværket er ved at
gennemgå en omfattende renovering. Miljøstyrelsen har besluttet, at der skal
gennemføres VVM-undersøgelse mhp. betydning af udledning af store mængder
spildevand/procesvand til Søndersø i forbindelse med ombygningen - i en periode over
2-3 år. Aktuelt er man i første led af høringsprocessen, som består af flere etaper og
forventes at løbe frem til efteråret 2020.
Peter vil bidrage med et høringsindlæg til Miljøstyrelsen og følger processen.
3. Møde 2019-10-31 om el-ladestandere
Ingen fra bestyrelsen har haft mulighed for at deltage, men umiddelbart har vi ikke
indtryk af, at der er væsentligt nyt i forhold til hvad vi indhentede af information for et
par år siden.
4. Containerdatoer i 2020 bliver
18. - 19. april
20. - 21. juni
31. okt. – 1. nov.
5. Håndtering af henvendelser fra ejendomsmæglere
Bestyrelsen drøfter, hvordan vi håndterer henvendelser fra advokat/ejendomsmægler i
forbindelse med handel af ejendom. Bestyrelsen, ved kassereren, oplyser kun, om
sælger har restancer. Øvrige oplysninger vedr. kontingent, budget, regnskab mv. må
sælger selv bidrage med – oplysningerne fremgår af hhv. generalforsamlingsreferat og
det materiale, som fremsendes via mail i forbindelse med indkaldelse til
generalforsamling.
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6. Henvendelse til kommunen om affaldssortering i Dalsø Park?
Vi drøfter problemstillingen med, at der forsat er nogle ejere som ikke har mulighed for
sortering af affald, fordi de ikke har plads til de nødvendige containere. For nuværende
ser vi ikke nogen oplagt løsning og foretager derfor ikke yderligere i denne omgang.
7. Hvad gør vi efter YouSee-aftalens udløb ultimo 2021?
I forhold til foreningens aktuelle aftale (=grundpakken) udgår kanal 5 og erstattes af
TV2 Charlie. Prisen forbliver uændret næste år.
I forhold til de private aftaler, foreningens medlemmer har indgået, kan det have
betydning, at YouSee ikke længere kan levere samme kanaler som tidligere, og det kan
have betydning for hvilken aftale bestyrelsen foreslår, at foreningen indgår når aktuel
aftale udløber.
Niels har været i gang med at kigge på om der kunne være en alternativ leverandør,
men er endnu ikke helt færdig, og arbejder videre med dette. Det kan ende med, at vi
har en leverandør på bredbånd og en anden på TV-signal.
Vi drøfter, hvordan vi bedst finder ud af hvad der er vigtig for vores medlemmer i
forhold til en ny/fornyet aftale. Det kan være en god ide at spørge medlemmerne om
deres aktuelle aftaler/behov og hvad de ønsker prioriteret – Peter og Erik vil lave
udkast til et spørgeskema.
Vi skal have et forslag klar til generalforsamlingen.
8. Nyt fællesarrangement (nattergaletur)
Peter og Jan er i dialog og vil melde en dato ud i god tid inden juni.
9. Udvidet fredning ved Søndersø
Intet nyt.
10. Nyt fra torve/sørækken
Torv 1: en busk er blevet lagt ned af skraldebilen og er ved at gå ud.
Torv 1 og 4: har afholdt arbejdsdag inden container-weekenden.
11. Eventuelt

Næste møde: Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19:30 hos Linda

