
       

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

Tirsdag den 18. december 2012 kl. 14.30 

Til stede: Marianne, Henning, Erik  og Lone. 

Fraværende:  Lennart 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra den 01-12-2012 blev godkendt. 

2. Forslag til generalforsamling: 

Bestyrelsen diskuterede en 5 årig udtyndingsplan/beskæringsplan for vores område ud til vores 

veje. 

Der var stemning for, at bestyrelse fremsatte forslag om, at grundejerne selv kunne klippe fra deres 

fundne skelpæl og 2,5 m ud mod vejen f.eks. i 2 meters højde, hele bæltet er 5 meter bredt. 

Bestyrelsen vil foreslå, at det 5 meter bredde bælte bliver tyndet for store gamle træer. 

Erik har lavet et farvelagt kort, med et 5 årigt forløb og Lone har skrevet husnumre og gadenavne på 

de områder, der er tale om. 

Vi talte om, at kort og fortegnelse kunne sendes med ud sammen indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Bjarne Pedersen var indkaldt til vores møde, og vi var sammen rundt i vores område og se på 

træerne. 

 



Aftalen er, at Bjarne laver et overslag over, hvad det vil koste for hele området med beskæring og 

klipning af oversigtsarealer for en 5 årig periode. 

Endvidere skal han i første omgang lave et specifikt tilbud for udtynding på nedenstående veje samt 

klipning af oversigtsarealer for:  

             LANGS EGEVEJ: 

            Grandbakken 1 og 2 

            Fyrrebakken 2 

            Birkebakken 1 , 2 og 4 

            Pilebakken 1  

            LANGS CHRISTIANSVEJ: 

            Tjørnemarken 1, 2, 3  og  5 

            Tjørnestien 1 og2  

            Egemarken 1,2, 3 og 5  

            Engsvinget 1,2 og 3 

            LANGS HAVNSØ PARKVEJ OG STRANDVEJ 

            Strandengen 2,4, 6 og 8 

            Det blev aftalt at Bjarne vil markere de træer, der blev tale om med gult, så vi kan se, hvilke træer    

            det er. 

3. Eventuelt 

            Fremover skal Bjarne rense pumpen på Strandengen to gange årligt pga. af okker. 

            Den på Fyrrebakken en gang årligt samt rense sandfang en gang årligt.    

            Græskanterne ud til Havnsøparkvej skal slås, når der bliver slået græs anden gang på vores grønne  

            områder. 

            Marianne har sendt breve/regninger til de medlemmer, hvor foreningen har slået græs for medlem- 

            mernes  regning. 

4. Næste møde onsdag den 6. februar 2013. 

            Referent: Lone Eriksen 



 

 

 

  

  


