
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 kl. 17.00 hos LE, Granbakken 9

Deltagere:
Lone Eriksen - LE 
Erik Schwartz - ES 
Henning Jensen - HJ - afbud.
Kim Lindquist - KL
Jørgen Olsen - JO
Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 8.10.20182.
Referat godkendt og underskrevet.

Egemarken 33, ønsker beskæring af det beplantningsbælte, som generalforsamlingen i 2013 besluttede, at den enkelte 
grundejer selv måtte beskære efter vedtagne regler, hvis beplantningen generede dem. Det ønsker grundejeren ikke selv at 
udføre, men ønsker at foreningen lader dette arbejde udføre samt at foreningen betaler for det .

3.

Mail fra Erling Ringvei, Egemarken 25,  på vegne af Inge Correll, Egemarken 33, modtaget den 10. oktober, er 
vedlagt som bilag.
Bestyrelsen diskuterede de gældende bestemmelser og forhold vedrørende læbæltet/støjbæltet mod syd og vest ved Egemarken 
33, desuden blev reglerne om egen beskæring, vedtaget på generalforsamlingen i 2013, også diskuteret. 
I deklarationen fra 1976 for området er reglerne for læbæltet/støjbæltet beskrevet.
I bestyrelsen er vi enige om at alle forhold er overholdt og at der ikke skal foretages yderligere beskæring på grund af denn e 
henvendelse. 
Desuden vil det være meget bekosteligt at udføre en sådan beskæring da der er ca. 50 andre parceller hvor der så muligvis ogs å 
skal beskæres.
Bestyrelsen har udarbejdet et mere uddybende svar til Inge Correll, som sendes pr. post.

Tilbud fra Bjarne på skrabning af veje, påfyldning på vendeplads med mere, samt kanterne på Havnsøparkvej4.
Skrabning af veje sættes i gang hurtigst muligt. Pris på sten undersøges hos Bjarne. 
Vendepladsen ved Birkebakken påfyldes til niveau. 
Skrabning af kanter på Havnsø Parkvej sættes også i gang hurtigst muligt.

Generalforsamling 2019 dato, lokale med mere5.
Lokale i Eskebjerg er reserveret til den 6. april 2019 kl. 9.30.

Eventuelt6.
Debatsiden nedlægges da den ikke bruges.

Næste møde7.
Planlagt til den 7. februar 2019 kl. 17.00 hos ES (Jyderup)

Mødet slut 18.358.
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https://www.grf-havnsoepark.dk/Ordensreglement/Beskaering-filer/vejledning.pdf

