
 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

Den 23.04.2014 kl. 10.00 

Til stede: 

Marianne Lund (ML)  

Lone Eriksen (LE)  

Tine Zangenberg (TZ) 

Erik Schwartz (ES) 

Henning Jensen (HJ) 

Ole Nesbit (ON) Referent 

  

1. Godkendelse af referat 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

2. Valg af ordstyrer 

LE valg 

3. Egemarken 3 afsluttes  

Som følge af tilkendegivelsen ved afstemningen på generalforsamlingen den 12. april, 

sendes der en kreditnota med et følgebrev. ML/ON udfører. LE undersøger mulighederne 

for et abonnement på advokathjælp. 

4. Attestering af fakturaer 

Det blev aftalt at det bestyrelsesmedlem der ”indkøber” eller er ansvarlig for området der 

indkøbes til, skal attestere fakturaen/indkøbet.   

5. Hvem krydser de fremmødte grundejere af på listerne  

ML - der tilføjes et felt til tjeklisten, så antal fremmødte kan noteres 

ML samler fuldmagter ind og har også stemmesedler med. 

Desuden sørger ML for lidt drikkelse og et bord til den ekstraordinære generalforsamlingen. 

6. Opfølgning på tidligere udsendte breve om oprydning osv. (Opg.liste) 

Grundejer på Engsvinget er i gang. Pandekagehuset er afsluttet 

Der skal følges op på beskæring vedr.  Hofvej til maj, når deres grundejerforening har holdt 

arbejdsweekend. 

7. Status på generalforsamlingen 

Forløbet var tilfredsstillende. 

8. Oplæring af vores nye kasserer  

ML sender ændringer til forsikringen og til banken i forbindelse med ny kasserer. Der er 

aftalt møde med Hans Jørgen, så ES kan blive sat ind i procedurer ved opkrævning osv. Der 

bestilles Nem ID til ES og TZ. 

9. Pause 



 

 

10. Græsslåning af de grønne områder 

HJ har kontakten til Bjarne vedrørende græsslåning – grønne områder skal slås inden for den 

næste uges tid (tidspunkt styres af mælkebøtterne). 

11. Professionel gennemgang af træer på de grønne områder og ved vandløb. 

Bjarne skal vurdere tilstanden på de store træer, specielt ved Egemarkløbet. LE indhenter 

tilbud hos Bjarne 

12. I juni tjekkes, at der er slået græs på tomme grunde  

Der skal slås græs inden Sct. Hans – der aflevere oversigt til Ole over dem der skal skrives til. 

Ole laver tjekliste. LE og TZ tjekker op på området. 

Det blev også aftalt, at buske ud for Skelbakken 10 kan fjernes. 

13. Eventuelt 

ML: På Kristianvej er der en betonklump der skal fjernes – LE rekvirerer Bjarne 

ES: Ud for min grund ligger der mange grene tilbage i græsset, det besværliggør græsslåning 

ud mod vejen og det ødelægger plæneklipperen.  

TZ: Skal der gøres noget i forbindelse med de 20 KM skilte som blev efterspurgt på 

generalforsamlingen?  - Der kan ikke gøres noget.  

LE: Har fulgt op på forespørgsel der blev stillet på generalforsamlingen omkring sten til 

blokering for bilkørsel på de grønne områder, men der var ikke noget aktuelt ønske fra 

spørger i den forbindelse. 

ES: Planer for tilsåning af hjørner med græs? – vi afventer en opgørelse så vi kan se om der 

er plads i budgettet. 

LE skriver til Bjarne om at få repareret huller i Havnsø Parkvej. 

Kalundborg Forsyning er ikke færdig med projekt ”kloakdæksel”, og vi afventer med 

skrabning af veje til det er afsluttet. Er der generende huller i en vej, så kan meget udbedres 

med en skovl og en rive.   

14. Næste Møde 

Aftalt til 24. juni 2014 kl. 10.00 hos ML 

 

Mødet slut kl. 12.15  

 

Efter mødet blev materialet til ekstraordinær generalforsamling klargjort og kuverteret. 

 

Havnsø den 23. april 2014 

 

Referent 

 

Ole Nesbit 

 

OleRussell
Blyant


