
 

 

                

 

 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park.  

Den 26.02.2014 kl. 14.00 

Til stede: 

Marianne Lund (ML)  

Lone Eriksen (LE)  

Erik Christensen (EC) tilstede sidst i mødet 

Erling Ringvej (ER) 

Henning Jensen (HJ) 

Ole Nesbit (ON) Referent 

 
1. Godkendelse af referat  

Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet. 

2. Valg af ordstyrer 

LE er valgt 

3. Status på Nets 

For at få det til at fungere i forbindelse med udskrivning af girokort tager ER kontakt med Hans Jørgen. 

ER sender mail når alt er på plads omkring CVR og digital post - flere skal kunne læse den digitale post. 

4. Opkrævninger  

ER aftaler med Hans Jørgen omkring udskrivning af girokort. 

ON sørger for at Hans Jørgen får adgang til adressekartoteket. 

5. Arbejdsgang i forbindelse med ferie 

Når et bestyrelsesmedlem holder ferie skal øvrige medlemmer i bestyrelsen orienteres via mail. 

6. Status på videresendte fakturaer 

Der er ingen udeståender omkring manglende betalinger ved videresendte fakturaer. 

Der sendes max. 2 breve til grundejere vedrørende arbejde der skal udføres inden for en tidsfrist. Er 

arbejdet ikke udført når tidsfristen er udløbet, sættes arbejdet i gang uden yderligere varsel. Breve 

sendes eventuelt med postkvittering/afleveringsattest.  

LE kontakter Bjarne vedr. faktura til grundejer, som har fået ryddet op efter stormen af Bjarne. 

 

7. Status på beskæring Tjørnemarkens grundejerforening og på vedligeholdelse af deres del af Kristianvej 

Der er ikke sket noget efter mødet – bortset fra et par stykker der har klippet. 

Afventer at de holder arbejdsweekend i maj 2014 – opfølgning ultimo maj. 

8. Status på Engsvinget 

ML skriver til grundejer vedrørende granitsten der står for langt ude på vejarealet. Der skal sættes en 

dato på for hvornår der sker noget.  

 



 

 

9. Vejareal på Mellemvænget 

Punktet udgår 

10. Opfølgning på Pandekagehuset trærod og træ på vejarealet 

LE kontakter Bjarne for at få arbejdet udført. 

11. Huller på Egevej  

Alle kan indberette fejl og skader på vejene via Kalundborg Kommunes hjemmeside. 

På vores hjemmeside er der link til kommunens hjemmeside hvor disse fejl kan anmeldes.  

12. Kalundborg forsyning 

Der fritlægges pt. kloakdæksler og samtidig undersøger Kalundborg Forsyning også årsager til, at der 

kommer mere vand retur til pumpestationerne end der sendes ud i ledningsnettet fra vandværket. 

Renovering/skrabning af veje afventer at dette arbejde afsluttes. 

13. Borgermøde/vindmøller 

LE har deltaget på borgermødet og diverse links og kommentarer er tidligere lagt på vores hjemmeside 

www.grf-havnsoepark.dk. 

14. Regnskab 2013 

Regnskabet 2013 og budget2014 blev gennemgået. 

15. Posteringsliste fra 1/1-14 til dato 

Posteringsoversigten blev gennemgået 

16. Materiale til indkaldelse til generalforsamling herunder forslag 

Materialet blev samlet. LE sørger for de sidste tilretninger i budget, beretning og indkaldelse – når det 

er klar sendes det til ON der sørger for udskrivning. 

17. Adgang til domænet ”grf-havnsoepark.dk” 

ON sørger for at der tilrettes i adgangen så flere bestyrelsesmedlemmer får adgang 

18. Procedure for ”Dagsorden til næste møde” 

On sørger for udsendelse af dagsorden – punkter til dagsorden sendes til ON senest 14 dage før næste 

møde. 

19. Eventuelt 

ON sender referat til HJ 

20. Næste Møde 

Aftalt til 18. marts 2014 kl. 13.00 hos ML 

 

Mødet slut kl. 17.30 

 

Havnsø den 27. februar 2014 

 

Referent  

 

Ole Nesbit 

 

OleRussell
Blyant




