
 

 
 

Havnsø den 28. september 2014 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park afholdt på Engsvinget 6 
den 26. september 2014 kl. 9.30 

Deltagere: 

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

1. Godkendelse af referat 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 

 

2. Ordstyrer/referent til dette møde er ON 

3. Opgaveliste – nye emner tilføjes løbende 

Ml rykker Kalundborg kommune for svar vedrørende bebyggelse på Engsvinget 

 

4. Opfølgning på vedtægtsændringen 

Alt er forløbet ok og vedtægterne er tilrettet. ML tjekker med Kalundborg 

kommune om de skal have et eksemplar af vedtægterne. 

 

 

 



5. Opfølgning på budget  

Regnskabet pr. 26/9-14 og budget blev gennemgået og justeret med henblik på 

de opgaver der skal udføres i den kommende periode.  

 

 

6. Det skal fremgå af ordensreglementet hvornår der skal tjekkes vedrørende 

beskæring osv.  

Bestyrelsen udarbejder forslag til kommende generalforsamling. 

 

7. Status på medlemmernes beskæring/græsslåning 2014 

Der rykkes endnu engang på grund af manglende reaktion fra et medlem. 

 

8. Videre sendelse af fakturaer for udført beskæring og eller græsslåning 

Der følges op på betaling af fakturaer. 

 

9. Højde på træer?  

Teksten i vedtægterne belyser dette emne 

  

10. Legende børn skilte 

Der er pt. ingen midler til etablering af sådanne skilte. 

 

11. Velkomstbrev til nye medlemmer 

Der udarbejdes et standardbrev af LE. Brevet udsendes af ES. 

 

12. Forkerte adresseoplysninger og navneændringer 

Det tager meget tid og koster ekstra porto – der udarbejdes en formular til 

hjemmesiden, specielt til dette formål. 

 

13. Genplantning af foreningens hegn 

Eventuel genplantning af manglende hegn styres af økonomien. 

 

14. Afretning af kanter langs Havnsø Parkvej 

Der indhentes tilbud på arbejdet. Formålet er at sikre, at overfladevandet fra kørebanen 

kan blive ledt væk så frostsprængning af asfalten undgås. 

 

15. Rydning af hjørner ud mod Havnsø Parkvej m.m. 

Der indhentes nyt tilbud. 

 

16. Beskæring af træer på Havnsø Parkvej  

Gartneren har vurderet, at det ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt – udskydes til 

senere tidspunkt. 

 



 

17. Bestyrelsens svartider på mails fra medlemmer 

Spørgsmålet blev diskuteret i bestyrelsen og vurderingen er, at det fungerer ok. 

 

18. Fordeling af arbejdsopgaver 

Opgaverne er fordelt, men der skal justeres lidt i den kommende tid. 

 

 

19. Eventuelt 

Det er konstateret et par steder, at bygninger står på foreningens fællesarealer. 

Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Tilslutningen til mailordningen er nu på over 50%, men en endnu større 

tilslutning er ønskelig. 

Foreløbig dato for generalforsamling 2015 er sat til 12. april 2015 kl. 10.00 – ML 

tjekker vedrørende lokale. 

 

20. Næste Møde 

 

Nyt møde aftalt til 3. december 2014 kl. 16.00 

 

Mødet slut kl. 12.15 

 

 

Referent  

 

 

 

Ole Nesbit 

OleRussell
Blyant


