
       

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

Onsdag den 6. februar 2013 kl. 18  

Til stede: Marianne, Henning, Erik, Lennart  og Lone. 

1. Valg af dirigent. 

Erik blev valgt. 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra den 18-12-2012 blev godkendt. 

3. Siden sidst. 

Der er sendt velkomstbrev til 3 nye medlemmer af foreningen: 1 Fyrrebakken og 2  Mellemvænget. 

Bjarne har gruset 1 gang,  så der kunne blive tømt skraldespande. 

Det er aftalt at Bjarne skal skrabe alle foreningens veje, når han vurderer, at det vil være mest 

optimalt pris iflg. Marianne ca. kr. 10.000,00. 

Det reviderede regnskab er kommet. 

Erik taler med Bjarne, om at han skal undersøge om drænet fra brønden på det grønne område på 

Skelbakken og under vejkassen på Mellemvænget er stoppet, hvis det er ok, skal der rettes 

henvendelse til Grundejerforeningen på Arne Petersens vej, idet vandet ikke kan komme væk fra 

vores brønd på hjørnet Mellemvænget/ Skelbakken. 

Pumpen på Fyrrebakken skal ses efter, det aftaler Erik med Bjarne. 

Bjarne skal beskære alle oversigtsarealer hurtigst muligt iflg. det tilbud han har givet pris kr. 

40.000,00. 



Der blev set på budget for 2013. 

Der blev set på en 2 årig beskæringsplan for vores område. Der er tilbud fra Bjarne. 

Marianne skal skriftligt aftale med Bjarne, at han indtil andet er aftalt skal rense sandfangene i 

brøndene 1 gang om året og ordne pumperne fast på Strandengen og Fyrrebakken, så vi ikke skal gå 

og huske på det. 

 

4. Forslag til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fremlægger en 2 årig beskæringsplan. Foreningen har fået tilbud fra Bjarne. 

Beskæring grundejerne selv kan foretage. 

            Allonge til ordensreglementet § 6 teksten ”i hele pinsen” rettes til pinsedag og 2. pinsedag.  

 De grundejere der ikke har klippet hegn/buske ud til stier så stien er 4 m bred undtagen ved 

Granbakken som er 3 m bred inden Sct. Hans vil blive klippet for grundejerens regning af foreningens 

gartner uden yderligere varsel. 

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00 på  Havnsø Hotel. 

Der skal vælges 1 kasserer, 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.   

5. Eventuelt.     

Lone laver forslag til indkaldelse til generalforsamlingen og ser beretningen igennem. 

             Næste møde onsdag den 6. marts 2013 kl. 17.00. 

            Referent: Lone Eriksen 7.02.2013 

 

 

 

  

  


