
 

 
 

Havnsø den 4. juli 2014 

 Referat af bestyrelsesmøder 24. juni 2014 og 1. juli 2014 i Grundejerforeningen Havnsø Park.  

Inden bestyrelsesmødet blev området gennemgået vedrørende manglende græsslåning, beskæring osv. 

Den 24. juni 2014 kl. 11.15 

Deltagere: 

Marianne Lund (ML)  
Lone Eriksen (LE)  
Erik Schwartz (ES) 
Tine Zangenberg (TZ) 
Henning Jensen (HJ) 
Ole Nesbit (ON) referent 
 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra seneste møde blev underskrevet til bogen. 

2. Ordstyrer til dette møde er TZ 

3. Opgavelisten  

Punkter gennemgået og nye tilføjet 

4. Hvad har vi at disponere over af penge  

ES orienterede om økonomien 

5. Gennemgang af tilbud fra gartner vedrørende beskæring og fældning af træer  

Bestyrelsen vedtog, at vi kunne sætte arbejdet med beskæring og fældning af stormtruede træer på 

foreningens område, der skønnes at udgøre en risiko i blæst/storm, i gang ultimo august/ september 2014.  

Hvis der er penge til det vil vi få buskrydning sat i gang og set på oversigtsarealer. LE taler med Bjarne og får 

tilbud. 

ML kontakter ligeledes gartner vedrørende nedhængende grene. 

6. Digital post 

ES, TZ og ML har lidt problemer vedrørende adgang – skal forsøge igen. Skal kontakte ON hvis problemer.  

7. Svar på henvendelser fra kontaktformular  

Generelt besvarer ML alle henvendelser bortset fra økonomi og hjemmeside, som henholdsvis ES 

og ON besvarer.  

8. Skiltning på Havnsø Parkvej  

I forbindelse med den ny vej i forlængelse heraf -vil det give øget trafik på vores veje i form af 

gennemkørsel osv.? Vi afventer åbning af vejen og følger udviklingen.  



9. I 2006 er der vedtaget et gebyr på 500,- for ejendomsoplysning  

Det bør fremgå af hjemmesiden - ON følger op på dette og tilretter. 

10. Ansvarsopdeling af området  

Med henblik på gennemgang og opfølgning ved beskæring osv. – tjeklister er udarbejdet og 

udsendt. På mødet blev notaterne sammenfattet med henblik på udskrivning af breve vedrørende 

beskæring, græsslåning m.v. 

11. Spørgsmål/svar vedrørende henvendelse fra beboer på Strandengen 

Udlægning af støvdæmpende middel er et spørgsmål om prioritering – det er dyrt og virkningen er 

kortvarig – budgettet er stramt og derfor bruges pengene på mere vigtige områder. 

Grusbunke på Strandengen fjernes. 

I lighed med andre der ikke følger reglerne omkring beskæring og græsslåning, skrives der til en 

grundejer på Strandengen om at få disse ting udført. 

Vedrørende hjørner -  se pkt. 5 

Beskæring af randbeplantningen er udført efter den plan der tidligere er vedtaget på 

generalforsamlingen. 

12. Tjek store træers tilstand og evne til at modstå en storm 

Der udarbejdes brev til samtlige medlemmer vedrørende gældende regler. 

13. Mailordning – status  

Der er nu tilmeldt ca. 20% af medlemmerne – men vi ser gerne, at mange flere bliver tilmeldt. 

14. Hjemmeside  

Viderestilling mellem gammel hjemmeside og ny stoppes når aftalen udløber sidst på sommeren. 

15. Formular til notering og opfølgning på breve vedrørende beskæring 

Formularen lægges på bestyrelsens side 

16. Årets middag 

Foreløbig dato aftalt 

17. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

18. Næste møde 

Aftalt til 24. september 2014 kl. 10.00 med ES som ordstyrer. 

 

Mødet slut kl. 14.45 

 

Referent  

 
Ole Nesbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OleRussell
Blyant



Haste indkaldt bestyrelsesmøde 1. juli 2014 kl. 11.00 

 

Deltagere: 

ML 

LE 

HJ 

ON (Referent) 

Beskæring 

Vi har fået priser på buskrydning og beskæring af hjørner. Der er ikke penge på budgettet til at få det 

udført i år, som det ellers blev besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde (pkt. 5) 

Asfaltarbejde 

Vi har fået tilbud på reparation af huller på Havnsø Parkvej, i lavning ved Egemark løbet og ud for 

Strandgårdsvej. Tilbuddet omfatter reparation af et større areal, men vi vælger kun at bruge penge på 

lapning af hullerne. 

Beslutning fra seneste møde 

Beslutningen på det ordinære bestyrelsesmøde om at skrive til samtlige medlemmer om tjek af træer 

i forbindelse med en eventuel storm er frafaldet (pkt. 12). I stedet indkaldes der til ekstraordinær 

generalforsamling senere på sommeren vedrørende en vedtægtsændring i forbindelse med 

stormfald. LE sammenfatter en tekst til udvidelsen af en § i vedtægterne ud fra forslag der fremkom 

på mødet. 

ON forfatter en mødeindkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling. Det blev aftalt, at mødet holdes 

på Tingstedet for at reducere udgiften, datoen fastsættes senere.  

 

Mødet slut kl. 12.00 

 

Referent 

 


