
 Grundejerforeningen Havnsø Park  

   

  

                      Referat af generalforsamlingen  

                  Lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00 på Havnsø hotel 

1. Valg af dirigent. 

            Peter Eriksen blev valgt. 

2. Valg af stemmetæller. 

Per Vangsgård og Svend Åge Christensen blev valgt 

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. 

Formanden aflagde beretning og oplyste, at der efter beretningen var udsendt og til dato,  

var der blevet klippet   oversigtsarealer, sendt brev til en grundejer vedr. afbrænding, som 

ikke må finde sted iht. vedtægterne og skrabet veje. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Forslag fra medlemmerne: 

1. Forslag fra Lars Bo Jørgensen, Strandengen 1  

Forslaget blev vedtaget, så der fremover bliver spulet dræn på Strandengen og 

pumpen bliver set efter 2 gange årligt.  

2. Forslag fra Jane og Erik Schwarts, Granbakken 1 blev udskudt til efter behandling af 

bestyrelsens forslag. 



3. Forslag fra Peter Eriksen, Granbakken 9 blev udskudt til efter behandling af 

bestyrelsens forslag. 

4. Forslag fra Keld Nielsen Suhr, Granbakken 2 blev udskudt til efter behandlingen af 

bestyrelsens forslag. 

(Forslagene kom ikke til afstemning, da bestyrelsens forslag indeholdt de samme     

forslag, som blev vedtaget.) 

 

6.  Forslag fra bestyrelsen. 

1. 2. årig beskæringsplan  

Beskæringsplanen blev vedtaget.  

2. Egen beskæring/beskæring grundejeren selv kan foretage  

Beskæringsplanen blev vedtaget. Der blev fra bestyrelsen gjort meget opmærksom 

på vigtigheden af at finde egne skelpæle før man begyndte at beskære 

foreningens hegn.  

Link til: matrikelkort er http://k326.cbkort.dk/ klik på administrative grænser, zoom ind 

på Havnsø, vælg matrikelskel.                       

3. Grundejernes manglende klipning af hegn/buske mod stier  

Bestyrelsen trak forslaget. 

4. Allonge til ordensreglementet § 6  

Bestyrelsen trak forslaget. 

7.  Forslag til rammebudget og fastsættelse af medlemsbidrag  

 Bestyrelsen foreslår bidraget uændret  kr. 1.000,00 

 Der skal afsættes kr. 20.000,00 til vintervedligeholdelse. 

 Budgettet blev vedtaget. 

         

8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 Lone Eriksen blev genvalgt. 

 Som kasserer blev valgt Erling Ringvej  



 Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Ole Nesbit og Anders Skafte 

 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Suppleant Henning Jensen blev genvalgt 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (bilagskontrolant). 

Som revisor blev valgt Bent Hansen  

Som revisorsuppleant  blev valgt Per Vangsgård. 

 

11. Eventuelt 

Kortet over parcel nr. er forkert  på Mellemvænget idet nr. 3 er markeret som 1.  nr. 5 som 

3 og 7 som 5 og 9 som 7, kortet skal rettes. 

Der er problemer med at en grundejer der brænder af, hvilket er ulovligt iflg. vedtægterne.  

Bestyrelsen har ingen myndighed, så den enkelte grundejer på rette henvendelse til  

myndighederne, hvis det finder sted. 

 En grundejer følger sig generet af mange katte og deres efterladenskaber. 

 

 

14/04-2013 

--------------------------         ------------------------                                     _______________ 

Referent: Lone  Eriksen        formand Marianne Lund dirigent Peter Eriksen 

 


