
 

 

                

 

 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park.  

Den 18.03.2014 kl. 13.00 

Til stede: 

Marianne Lund (ML)  

Lone Eriksen (LE)  

Erik Christensen (EC)  

Henning Jensen (HJ) 

Ole Nesbit (ON) Referent 

 
1. Godkendelse af referat  

Referat fra 26.02.2014 blev godkendt og underskrevet. 

2. Valg af ordstyrer 

ON er valgt 

3. Afklaring på fakturering og diverse mails 

Efter stormen i december har det været nødvendigt, at bede enkelte grundejere om at fjerne træ 

og grenaffald fra vej og fællesarealer. Der er viderefaktureret for arbejde udført for et medlem der 

ikke selv har sørget for denne oprydning. Der sendes en skriftlig henvendelse til pågældende, da 

fakturaen endnu ikke er betalt. 

4. Hvem svarer på hvad til generalforsamlingen 

Indbyrdes roller fordelt. 

5. Hvem krydser de fremmødte grundejere af på listerne  

ML og HJ udfører. 

6. Godkendelse af tjeklister jf. punkt 5 

Liste godkendt – der skal dog foretages en mindre justering. 

7. Hvem samler fuldmagter ind 

Sker samtidig med registrering af fremmødte. 

8. Stemmesedler til skriftlig afstemning 

ML og EC udfører og medbringer. 

9. Opfølgning på tidligere udsendte breve om oprydning osv. 

MR rykker endnu engang en grundejer på Engsvinget, der tidligere har fået henstilling om 

oprydning. 

LE følger op på forhold, der endnu ikke er bragt i orden hos et medlem på Birkebakken. 

HJ kontakter medlem vedrørende oprydning på fællesareal ved Pilebakken. 

Alle andre vi har kontaktet vedrørende oprydning har udført det.  

Der er søgt aktindsigt vedrørende en bygning der er opstillet på Fyrrebakken. 

 



 

 

 

10. Eventuelt 

Kontooversigt blev efterspurgt af LE. 

Vores nye hjemmeside fik en kort evaluering. Konklusionen er, at hele bestyrelsen er enige om, at 

beslutningen, der blev truffet på bestyrelsesmøder i maj og juli 2013, var en god ide. Det har 

fungeret efter hensigten med at gøre opdatering af siden mere fleksibel og desuden har vi bedre 

muligheder for at lægge nyheder og anden information ud. 

 

 
11. Næste Møde 

Aftales efter generalforsamlingen når den ny bestyrelse er valgt den 12. april 2014. 

 

Mødet slut kl. 15.25 

 

Efter mødet blev materialet til Generalforsamlingen klargjort og kuverteret. 

 

Hedehusene den 19. marts 2014 

 

Referent  

 

Ole Nesbit 

 

OleRussell
Blyant


