
                 

Referat af bestyrelsesmøde  i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.00 

Til stede:  Marianne, Henning og Lone. 

Afbud: Erik 

Fraværende: Lennart 

1.             Godkendelse af referat 

Referatet fra 20-4-2012 blev godkendt. 

2.             Beretning fra formand og bestyrelse: 

Marianne har kontaktet foreningens forsikringer med henblik på a jour føring, og hun 

oplyste,  at foreningens forretningsfører også er dækket af grundejerforeningens  forsikring. 

Pumpen på Strandengen  er skiftet, da den var defekt.  Tilbud/pris på kr. 5.350,00 excl. 

moms,  for at få den skiftet, der kunne kun spares kr. 1.000,00 hvis den blev repareret, og da 

den var 4 år gammel, blev det valgt at udskifte den. 

Der var kommet en klage fra en grundejer vedr. manglende græsslåning på en parcel. 

Erik har været rundt øst for Egevej  og set på stier, hvor der ikke var klippet, og der var flere 

steder, hvor der trængte til at klippes. 

 

3.             Indkomne forslag fra bestyrelsen. 

Marianne har fået tilbud på, at få kørt skærver på Egemarken pris kr. 7.500,00 excl. moms. 

Det blev vedtaget at sætte arbejdet i gang. 

Det blev vedtaget at Gert lægger alle referaterne på hjemmesiden  

Lone foreslog, at referaterne sendes på mail til de bestyrelsesmedlemmer,  der har mail, så 

kan de godkende det, ved at skrive tilbage til Lone.  De øvrige 2 medlemmer vil få det i deres 

postkasse,  de må så må ringe eller skrive til Lone, hvis de har kommentarer inden 1 uge 

 



                                                                                                                                    

 

Efter 1 uge  betragtes referatet som godkendt , hvis der ikke har været sendt kommentarer 

fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer,  og Lone beder derefter Gert lægge det på foreningens 

hjemmeside. 

 Det blev bestemt,  at der skal skrives til de medlemmer, der ikke klipper langs stierne, og 

dem der ikke slår deres græs. 

Henning tjekker området vest for Egevej m.h.t.  græsslåning og stier. 

Det blev aftalt, at Marianne kan  købe ny printer til billige farvepatroner pris  max. Kr. 

1.500,00 til grundejerforeningen, da den gamle er defekt. 

Der var kommet klage fra en grundejer vedr. manglende overholdelse af tidspunktet for 

græsslåning. Marianne lægger ordensreglerne i grundejerens postkasse. 

Foreningen må henvise til ordensreglerne på foreningens hjemmeside. 

            Henning kontakter fremover Bjarne, når der skal slås græs. Han undersøger ved lejlighed, 

        hvad det koster at få slået græsset langs Havnsø Parkvej hvert efterår.                    

 

      4.                 Eventuelt. 

Det blev bestemt at det årlige arrangement for bestyrelsen med påhæng, skal være et 1-dags 

arrangement , som afholdes indenfor en radius af ca. 20 km. 

Alle bestyrelsesmedlemmer kan komme med forslag. 

Hvis et medlem bliver forhindret i at komme, er det vigtigt at huske at melde afbud. 

 

 5.                Næste møde. 

                   Næste møde er torsdag den 2. august kl. 18.30, hvor der vil blive serveret en bid brød. 

 

  Referent:  Lone Eriksen   10-6-2012 

 



 

 

                        

        

  

 

 

 


