Parcelforeningen Dalsø Park
Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2020
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 10. juni 2020
Allerede godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Opfølgning på generalforsamlingen onsdag 10. juni
Erik vil sørge for, at hjemmesiden opdateres, således at de nye regler/forhold vedr.
aftale med YouSee/Kabel-TV tydeligt fremgår.
3. Evaluering af nattergaletur – sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Vi opfatter turen som en succes med 22 cyklende deltagere og stiler derfor mod en
gentagelse næste forår, torsdag 27. maj 2021. Mere information følger på hjemmesiden
og via nyhedsbrev når vi kommer nærmere.
4. Ansøgning om støtte til legeredskaber på torv 2
Ved generalforsamlingen 2020 blev det drøftet, at mange af legeredskaberne på torv 2
er i ringe stand og trænger til reparation/udskiftning, og hvorvidt det var torvets
beboere eller foreningen, som skulle afholde udgifterne. ”Torvet” blev opfordret til at
komme med et overslag, så man kan få overblik over økonomien i dette.
Bestyrelsen har efterfølgende modtaget og drøftet forslaget fra torv 2 og mener, at en
renovering af legepladsen på torv 2 kan være til glæde for alle børn (og børnebørn) i
Dalsø Park. Bestyrelsen skønner dog ikke, at vi, uden behandling på
generalforsamlingen, kan støtte med det fulde ønskede beløb (kr. 28.000) og foreslår
derfor i første omgang et tilskud på kr. 10.000. Bestyrelsen skal have en faktura på det
indkøbte.
Hvad angår ønsker om større beløb til renoveringsopgaver (både fra torv 2 og andre
torve eller sørækken), er bestyrelsen af den opfattelse, at der bør søges, så det kan
behandles og godkendes af generalforsamlingen.
5. Forslag om sammenlægning med Grundejerforeningen Søgården
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra nabo-foreningen, Søgården, med forslag
om optagelse i / sammenlægning med vores forening. Bestyrelsen drøfter
henvendelsen, og mener, uanset om vi kan tilslutter os dette ønske eller ej, at vi bør
indgå i en nærmere dialog med naboforeningen i forhold til at afdække fordele og
ulemper og efterfølgende bringe dette til generalforsamlingen.
Vi foreslår derfor naboforeningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, med
repræsentanter fra begge foreninger mhp. at afdække, hvilke emner som skal afklares,
inden et forslag kan præsenteres for generalforsamlingen.
Fra vores forening deltager Erik, Peter og Bjarne.
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6. Henvendelse til kommunen om affaldssortering
Set i lyset af regeringens udmelding om landsdækkende affaldssortering må vi
forvente, at det i længden ikke vil være muligt at frasige sig sorteringsordningen.
Grundet vores små matrikler er der nogle medlemmer som har problemer med at få
plads til de nødvendige containere.
Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til kommunen om dette problem, men vil
endnu engang forsøge at komme i dialog med kommunen mhp. at finde en løsning. Erik
skriver udkast.
7. Nyt fra torve/sørækken
Sørækken: Der har i juni været arbejdsdag (afvikles i samarbejde med kommunen)
med udtynding i krattet på det grønne areal ned mod søen. Har desuden afviklet
torvedag i august.
Torv 1: Afviklet torvedag.
Torv 2: Status kendes ikke.
Torv 3: Endnu ingen torvedag afviklet i år. Men obs at der har været indbrudsforsøg i et
af husene (midt i juli).
Torv 4: Torvedag planlagt til oktober.
8. Eventuelt
Peter fortæller om kommunens platform, hvor alle kan komme med forslag til mere og
bedre natur rundt omkring i kommunen.

Næste møde: torsdag d. 12. november 2020 kl. 19:30 hos Peter

