Dalsø Park: Ekstraordinær generalforsamling 2021
Tid
Mandag den 21. juni 2021 kl. 19:30.

Sted
Ved petanquebanen på sørækken over for Dalsø Park 38.

Fremmøde
Nr. 12, 30, 38, 42, 54, 58, 68 og 84. Derudover deltog nr. 28, men mødte først frem efter at afstemning
vedr. pkt. 2 var gennemført.
Ingen fuldmagter.

Referent
Linda Christensen (nr. 12)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Aage Faurholt (nr. 58) vælges som dirigent og konstaterer, at indkaldelse til denne ekstraordinære
generalforsamling er i hht. til vedtægterne.
2. Forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer
Bestyrelsen genfremsætter forslaget til nye vedtægter for parcelforeningen. Begrundelse for
forslaget fremgår af materiale udsendt sammen med indkaldelse til den ordinære
generalforsamling. Baggrunden for genfremsættelsen fremgår af referatet fra den ordinære
generalforsamling 20. maj 2021, men den gang var der ikke det tilstrækkelige antal medlemmer til
stede for at vedtage de nye vedtægter.
Der er ved den ekstraordinære generalforsamling ingen spørgsmål eller kommentar til forslaget.
Der stemmes om forslaget, som vedtages enstemmigt blandt de fremmødte.
I vedtægterne ændres således i sidste afsnit i § 1, stk. 2
fra:
”Foreningen har desuden til formål at forestå drift og vedligeholdelse af det radio/tv/bredbåndsfordelingsnet, der er etableret i foreningens område, herunder forvalte den kollektive aftale om tvforsyning for alle foreningens medlemmer”
til:
”Foreningen har desuden til formål at forestå drift og vedligeholdelse af det radio/tv/bredbåndsfordelingsnet, der er etableret i foreningens område, samt at forvalte fælles aftaler for foreningens
medlemmer.”
3. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag

4. Eventuelt
Mailadresser og Nyhedsmail fra foreningen
Foreningens medlemmer skal være opmærksomme på, at ved oprettelsen af nye medlemmer eller
ændring af eksisterende mailadresse vil man modtage en mail fra foreningens udbyder, one.com,
om at bekræfte videresendelsen fra forenings-mailadressen til ens private mailadresse. Svarer man
ikke på denne bekræftelsesmail inden for 14 dage, eller afviser man videresendelsen, modtager
man ikke mails fra foreningen. Husk at al kommunikation til foreningens medlemmer sker via
denne forenings-mailadresse. Læs evt. mere på Hjemmeside og mail.
Skilteskov ved indkørsel til Dalsø Park
Flere har bemærket, at der gennem længere tid har stået adskillige ejendomsmægler-skilte ude ved
indkørslen til Dalsø Park. Der er forståelse for, at man som sælger kan have en vis interesse i, at der
står et skilt som gør opmærksom på at ens bolig er til salg, men at skiltene står der længe efter at
boligen er solgt er ikke acceptabelt, da det ikke pynter i landskabet. Spørgsmålet er om det
overhovedet er lovligt i hht. den beskrivelse som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside Reklamer
(mst.dk).
Erik vil derfor i første omgang tage fat i de aktuelle ejendomsmæglere og henstille, at de får fjernet
skiltene så snart en ejendom er solgt.

Referat godkendt af dirigenten, Aage Faurholt, 4. juli 2021

