
Havnsø den 3. december 2014

Referat af bestyrelsesmøde 3. december 2014 kl. 16.00 i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

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

Deltagere:

Godkendelse af referat1.

Referat fra seneste møde blev underskrevet til bogen.

Ordstyrer/referent  til dette møde er ON2.

Opgavelisten3.

Punkter gennemgået og nye tilføjes løbende

Gennemgang af budget4.

LE har lavet overslag over budgettet og det følger planen.

Forslag til ændring af punkt 4 i ordensreglementet5.

Tidligere forslag og nyt gennemgået  - teksten i forslaget rettes og behandles på næste møde.

Opfølgning på udestående  vedr. betaling af udført arbejde hos grundejer6.

Regningen er nu betalt

Bebyggelse på fællesarealer7.

Brev sendes til ejeren om at fjerne skuret - ML laver kladde til brevet.

Status på Bjarnes arbejdsopgaver8.
Der er skrabet og fejet på Havnsø Parkvej. Rydning af hjørner foretages efterfølgende.

Nedbrydning af foreningens veje grundet for høj hastighed/ordensreglementet max.20 km/t9.
Indlæg til hjemmesiden, hvor vi henstiller til beboerne om at køre mere hensynsfuldt- udkast udarbejdes. 

Svar fra Kalundborg kommune vedr. byggearbejde på Engsvinget 10.
Kalundborg kommune har byggesagen og byggearbejdet er stoppet.

Velkomstbrev til nye medlemmer11.
LE har forfattet et brev, som formanden sender til nye medlemmer

Lokale til 2015 generalforsamling - opfølgning12.

Da vi har fået oplyst at Havnsø Hotel er i betalingsstandsning skal vi finde et nyt sted til at afholde den kommende 

generalforsamling. Under mødet har vi fået en aftale til den 12.april 2015 kl. 9.30 på Cafe Nordvest

Eventuelt
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Eventuelt13.

ES orienterede om manglende betaling fra en grundejer vedrørende arbejde der er udført af gartneren. Der er sendt 2 

rykkere for betaling og sagen er efterfølgende gået  til fogedretten - først her har grundejeren reageret. Sagen er så pr. 

automatik gået videre til civilretten. Vi afventer nu det videre forløb

Næste møde aftalt til  25.2.15 kl.10.00 hos ML14.

Referent 

Ole Nesbit

Mødet slut kl. 18.0015.
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OleRussell
Blyant


