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Referat 

Til stede: Henrik, Flemming, Per, Henning og Susse 

Referent: Susse 

Dagsorden 

Status budget og regnskab 

Sti ved Sørækken – Dalsø Park 98-100 

Vedligeholdelsesplan (Vort kvarter) 

Generalforsamling 

Næste bestyrelsesmøde 

Eventuelt 

Referat 

Status budget og regnskab 

Per kunne konstatere, at alle budgetposter holder sig inden for det budgetterede. Alle har 

betalt kontingent. 

Sti ved Sørækken – Dalsø Park 98-100 

Bestyrelsen modtog den 5. oktober 2015 brev fra kommunen om at beboere i 

grundejerforeningen havde henvendt sig til kommunen vedr. istandsættelse af stien 

mellem Dalsø Park 98-100. Det drejer sig om den del af stien, der er anlagt med grus. 

Bestyrelsen blev i den forbindelse bedt om at komme med en udtalelse om, hvorvidt det 

er foreningens ønske at stien sættes i stand ved pålægning af grus. 

 

Bestyrelsen igangsatte en undersøgelse blandt foreningens medlemmer udsendt den 12. 

oktober 2015 for hvorvidt foreningens medlemmer var for eller imod at stien mellem 98-

100 vedligeholdes med grus. Flertallet af foreningens medlemmer, der svarede på 

henvendelsen, var imod grusning. 

 

Inden resultatet af undersøgelsen modtog bestyrelsen henvendelse fra kommunen om at 

kommunen havde været ud at besigtige stien og forholdene. Kommunens vurdering, set i 

lyset af de fremadrettede krav til besparelser og prioriteringen af denne sti havde vist 

kommunen at vedligeholdelse med grus ikke var en holdbar og langsigtet løsning. 

 

Kommunen foreslog derfor i brev af 21. oktober 2015 at etablere en græsarmering på 

stien fra SF-belægningen til hvor haverne slutter. 

 

Bestyrelsen finder kommunens løsning om etablering af græsarmering som en god 

løsning, der imødekommer de forskellige interesser i vores forening. 

 

Henning har lavet et udkast til accept, som Flemming videresender til kommunen. 

 

Susse sender tilbagemelding til medlemmerne inklusiv bestyrelsens svar til kommunen. 

Vedligeholdelsesplan (Vort kvarter) 

Udvalget består af Ole (132), Erik (122), Dorte (136), Henrik (100) og Susse (110) 

 

Der er afholdt et møde, hvor udvalget nåede til enighed om et forslag til 

vedligeholdelsesplanen. Henrik har lavet et opdateret kort. Udvalget er ligeledes i gang 

med at redigere teksten til Vort kvarter. 

 

Næste møde er planlagt til d. 10. december. 
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Generalforsamling 

Afholdes: Onsdag d. 24. februar 2016, Satelitten, mødelokale 4 

 

Bestyrelsens eventuelle forslag til generalforsamlingen 

 Legeredskaber – lav budget og oversigtskort 

 Beplantning og vedligeholdelse af beplantning efter behov 

 Hensættelse til større vedligeholdelsesudgifter 

Næste bestyrelsesmøde 

Mandag d. 1. februar 2016 kl. 20.00 hos Per. 

Eventuelt 

Vedligeholdelse i forbindelse med snevejr 

De enkelte medlemmer bedes rydde sne og salte efter behov, jf. foreningens 

hjemmeside. 

 

Efter snevejret d. 21.-22. november initierede bestyrelsen, at Agro-service ryddede 

stamvejen langs støjvolden samt foreningens arealer i øvrigt. I øvrigt at bemærke at 

stamvejen fra den næstsidste stikvej ikke blev ryddet af kommunen. Flemming tager 

kontakt til kommunen for at undersøge nærmere. 

 

Asfalt på parkeringspladserne 

Flemming snakker med kommunen om deres planer for at forny asfalten. 

 

Nabohjælp 

Medlemmerne opfordres til at melde sig til på nabohjælp.dk, jf. udsendt mail. 


