
       

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

Lørdag  den 1. december 2012 kl. 10.00-12-00 

Til stede: Marianne, Henning, Erik  og Lone. 

Afbud: Lennart 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra den 14-9-2012 blev godkendt. 

2. Valg af dirigent 

Erik 

3. Beretning fra formand og bestyrelse: 

Foreningen har skrevet til vognmanden vedrørende den lastbil,  der stod parkeret på vores vej. Han 

har ikke svaret, men den er tilsyneladende forsvundet. 

Bjarne har renset kummerne på  Kristiansvej. 

 Marianne oplyste, at hun som aftalt  har skrevet til formanden på Arne Petersens vej – Hanne Blond 

-  vedrørende   en forhøjelse af deres  bidrag  til vedligeholdelse af Mellemvænget. Hun har aftalt at 

Hanne Blond kan tage det med som et punkt  på deres generalforsamling. 

Der er indhentet 3 tilbud vedrørende beskæring ud til vejene fra: 

Anlægsgartner Lars A. Christensen, Frantz`s Anlægsgartnerfirma og HedeDanmark. 

Bestyrelsen har set på tilbuddene , de er meget dyre. 



Vi har derfor aftalt med Bjarne, at bestyrelsen sammen med ham går rundt i vores område den 18. 

december og taler om, hvad vi evt. kunne tænke os, og så kan han derefter udarbejde et mindre 

omfattende tilbud. 

Der er lagt 4 depoter med stabilt forskellige steder i vores område. 

Formanden oplyste at Bjarne har bundsuget  sandfangene i vores  dræn og set dækslerne efter. 

Lone laver et nyt velkomstbrev til nye medlemmer. 

Den udstykkede grund på Fyrrebakken 1, skal være medlem af vores grundejerforening.  Formanden 

sender et velkomstbrev og sørger for et girokort samt gør opmærksom på, at de selv er ansvarlige 

for at undersøge, hvor drænene ligger, så de ikke bygger oven på drænet eller grave det i stykker.  

Der er flere medlemmer, der har klaget over afbrænding på Egemarken, men grundejerforeningen 

vil gerne gøre alle medlemmer opmærksomme på at afbrænding ikke er tilladt iflg. 

brandmyndighederne, men hvis det mod forventning sker igen må de enkelte medlemmer selv rette 

henvendelse til brandmyndighederne, da det ligger uden for grundejerforeningens myndighed.   

 Marianne har endnu ikke nået at skrive til de medlemmer af vores forening, og til de grundejere på 

Arne Petersens vej, der har hegn ud til Mellemvænget , som  ikke har klippet , så der var flertal for at 

vente  med at skrive til dem  til efter, at de har haft generalforsamling. 

Regningerne  fra NVE for strøm til pumperne skal formanden sørge for bliver meldt til 

betalingsservice. 

Alle de medlemmer foreningen har skrevet til i år vedrørende græsslåning og klipning, har fået det 

ordnet. 

 Det vil være dejligt,  hvis alle vil få  det ordnet i det nye år uden, at der skal skrives. Det er både 

pengebesparende og tidsbesparende. 

HUSK ALLE INDKOMNE FORSLAGT TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSE I HÆNDE 

SENEST DEN 1. FEBRUAR 2013. 

Næste møde er tirsdag den 18. december kl. 14.30, hvor der er møde med Bjarne kl. 15.00. 

Referent: Lone Eriksen 5.12.2012 

 

                      

        

  


