
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21-11-2016 

1. Hastighedsregulering Grundejerforeningerne med tilkørsel via 
Dalsø Park havde samlet sendt en 
anmodning til kommunen mht. 
hastighedsafmærkning (40km/timen). 
Kommunen har vendt tilbage (se 
vedhæftede svar).. De andre 
grundejerforeninger har afvist regulering 
med bump etc., og vi kan derfor ikke som 
enkelt forening indføre noget. Kommunen vil 
udføre en trafiktælling i foråret 17, og 
derefter vil vi høre fra dem. 

2. Legeplads Bestyrelsen har rettet henvendelse til 
kommunen vedr. regler for etablering af 
legeplads. Kommunen peger på at det koster 
penge for at godkende legeplads. Der er to 
områder, der ifølge tegningerne er lagt ud til 
legeplads, nord og Syd torvet. 
Der er nu givet skriftlig tilladelse til at lege i 
støjvolden… så det er den mulighed der er. 
Bestyrelsen takker legepladsudvalget for den 
gode indsats, til trods for de manglende 
muligheder for at gennemføre. De forslag, 
der ikke kræver fast forankring og 
godkendelse fra kommunen fremlægges til 
forslag på generalforsamlingen. 
 

3. YouSee Afgiften stiger pr. 1 januar 2017 fra 196,08 til 
205,85 for grundpakken. Oveni stiger Koda 
pakken fra 36,33 til 41,88 for grundpakken. 
Dokumentet rundsendes. 

4. Vedligehold af fællesområder  

a. Opfølgning på havedage Bestyrelsen bemærkede at folk deltog i højt 
antal søndag, og fik generelt positive 
tilbagemeldinger på at afholde havedage om 
søndagen fremover. 
Der blev udført en fantastisk indsat på selve 
dagen, og så blev resten af indsatsen klaret 
efterfølgende af en heltemodig indsats 

b. Virke samt ansvarsområder for 
have udvalget 

Bestyrelsen havde Indledende drøftelser om 
havneudvalgets virke og mulige fremtidig 
organisation. 

c. 2017 planer for beplantning incl. 
bevoksning ved stikvej til sydlig 
parkeringsplads 

Bestyrelsen har erfaret at flere beboere med 
"ryggen" ud mod den østlige rande plantning 
oplever at bedet ud mod vejen er svært at 
holde, og der er modtaget forslag om at 
rydde bedet og så græs. Der lægges op til at 
de enkelte torve overvejer ny 



 

 

træbeplantning – bestyrelsen foreslår 
frugttræer. 
 

d. Asfalt P-pladsen v nr 100 er hårdt ramt med store 
huller. Det undersøges med kommunen, 
hvor langt man er med vedligeholdelses 
planen... 
 

5. El-stander til opladning af bil 
  

Bestyrelsen tilslutter sig muligheder for at 
opsætte el standerne på p-pladserne, i fald 
der opstår behov for dette.  
 

6. Generalforsamling Satellitten mødelokale 3, mandag den 27-02-
2017 fra 19:00 til 22:00 

 

Referent Ida Mundt, 112 


