
       

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park. 

Onsdag den 5. marts 2013 kl. 17-ca. kl. 22  

Til stede: Marianne, Henning, Lennart og Lone. 

Afbud: Erik 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra den 6-2-2013 blev godkendt. 

2. Siden sidst. 

Vi har konstateret at der står en del vand på Skelbakken og brønden løber over. Derfor er Bjarne 

blevet kontaktet. 

Han har undersøgt fra vores drænbrønd på Skelbakken og ud under vejkassen på Mellemvænget, at  

det ikke er vores dræn,  der er noget i vejen med. Han kunne kun komme 9 meter ind på Arne 

Petersens vej 4 med sit udstyr, så var drænet stoppet. 

Der er skrevet til grundejerforeningen på Arne Petersens vej, og formanden har haft et møde med 

en repræsentant fra deres forening, som oplyste at de ville få gravet op. Formanden har bedt om en 

tilbagemelding. 

Der står en  u indregistreret rød Golf ud for Strandgårdsvej 18, der er rettet mundtlig henvendelse til 

ejeren, om at få den fjernet men uden resultat. 

Der står en u indregistreret campingvogn ud for Strandgårdsvej 30 (som også har en u indregistreret 

bil på egen grund) 

Formanden har talt med politiet, men vi er vejmyndighed, da det er private veje er det 

tilsyneladende vores problem.  



Vi vil skrive et brev, hvor ejerne får 7 dage til at få dem fjernet, hvis ikke det hjælper, taler vi med en 

skrothandler med henblik på at få dem fjernet, men inden taler Marianne med politiet igen. 

Det blev aftalt,  at det medlem der har kontakten med Bjarne angående klipning i vores område, 

kontakter Bjarne for at få ham til at rydde pænere op på hjørnerne, selvom der har været ryddet op 

en gang, især ved Fyrrebakken, Egemarken og Granbakken, hvor der ligger store grene.  

3. Generalforsamlingen. 

Opgaverne er fordelt til generalforsamlingen.  

4. Eventuelt. 

Fremover har vi tænkt os, at bilagene til generalforsamlingen bliver lagt på nettet, så det kun er 

indkaldelse, regnskab og budget, der sendes ud til medlemmerne.  

Det var omtalt i Nordvest, at der var søgt om at opføre højere vindmøller som erstatning for dem,  

der står på Egemarke jorde, bestyrelsen vil følge sagen med henblik på at gøre indsigelse. 

Mødet afsluttes med at bestyrelsen pakker og frankerer alt det færdigtrykte materiale, der skal 

sendes ud til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen den 13. april 2013. 

5. Næste møde bliver med den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 

Referent: Lone Eriksen 

 

 

 

  

  


