
 

 
 

 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park.  

Mandag den 27. maj 2013 kl. 16.00   

Til stede: 
Marianne Lund (ML)  
Lone Eriksen (LE)  
Erik Christensen (EC) 
Erling Ringvej (ER) 
Henning Jensen (HJ) 
Ole Nesbit (ON) referent 
 

1. Valg af ordstyrer 
LE valgt 

2. Konstituering af bestyrelsen 
ML er formand, ER er kasserer, LE er næstformand, EC er bestyrelsesmedlem, ON er 
bestyrelsesmedlem og HJ er suppleant. 

3. Siden sidst 
Der er modtaget et brev fra Landliggerudvalget vedrørende et møde – ML deltager i mødet der 
holdes den 24. august 2013 
Ved Egemarken 14 er der træer der generer, men da der er tvivl om skelpælenes placering 
afventer vi, at de findes. 
Ved Skelbakken 9 er der fældet træer og der er stubbe der skal markeres/fjernes – også her skal 
der findes skelpæle for at afgøre hvem der gør hvad. 
Der er sendt girokort til Mellemvænget 16B, de er ikke pligtig medlem af vores 
grundejerforening, derfor skal de slettes for betaling af kontingent. 
Det overvejes til næste møde om der skal gøres mere vedr. bidrag til fællesveje. Arne Petersens 
vej har betalt kr. 1000,- og vil ikke betale mere. 
På Arne Petersens vej har et dræn været stoppet – og de siger at det er blevet repareret. 
Næste gang vi får meget regn, kan vi konstatere om det har hjulpet. 
Vi har modtaget en mail fra en grundejer på Strandengen: 

a. Huller i vejen på Strandengen 
Sv. – der er lagt grus depoter ud, så man selv kan reparere. Bjarne vil 
desuden skrabe veje efter behov når fugtigheden er tilpas.  
 



b. Støvgener 
Sv.- Vi henstiller igen til at sætte farten ned så det ikke støver – i en 
tørkeperiode kan der blive spredt støvdæmpende middel. 
   

c. Forslag om at fjerne stød efter træer på alle hjørner og tilså med græs 
Sv.- Fint forslag og der er fokus på det, men økonomien er ikke til det 
nu.  

EC - Har modtaget en mail fra en beboer vedrørende træer på grønt område der støder op til 
Strandvej og Havnsøvej. Da det ikke er et hegn, men et læbælte, kan grene der hænger ind over 
naboskel fjernes af naboen – yderligere beskæring kræver skriftligt tilsagn fra os dvs. 
grundejerforeningen. EC har bedt beboeren finde tid til et møde, men hun har endnu ikke ladet 
høre fra sig. Henvendelsen betragtes som afsluttet, hvis vi ikke får en henvendelse om et møde. 
 

4. Fremtidigt arbejde 
ER - Der er nogle huller ved Havnsø Parkvejs udmunding i Havnsøvej der bør repareres, men vi 
afventer afklaring på om der skal etableres en rundkørsel. 
ER - Der er problemer med landbrugsmaskiner der belaster belægningen på Havnsø Parkvej, 
hvis der køres ind på marken fra andre steder end fra markvejen – ud for markvejen er vejen 
forstærket så den kan tåle belastningen. ER kontakter Egemarke. 
EC - På Havnsø Parkvej i lavningen står der altid vand om vinteren. Dette kan afhjælpes, hvis 
der graves en rende på begge sider af vejen så vandet kan løbe væk. EC finder ud hvad et sådan 
tiltag vil koste. 

5. Evt. 
EC – Har ved lejlighed talt rosenhegn med forskellige beboere for at sondere om der er stemning 
for at der skæres eller om de skal blive stående – men igen – skelpælene skal findes. 
EC og ON tager emnet op igen senere. 
EC indhenter pris på en metaldetektor der skal bruges til at finde skelpæle. 
ML - telefonpenge deles i bestyrelsen 
EC - der er nogle defekte dæksler der evt. skal udskiftes 
ON- der bør laves en mailordning, så f.eks. indkaldelse til generalforsamling kan foregå pr. mail, 
men da det kræver en vedtægtsændring tages det op senere. En sådan ordning vil kunne spare en 
del porto. 
ON – Tilgangen til opdatering af hjemmesiden bør også forenkles. ON laver et oplæg til næste 
bestyrelsesmøde. 
ML – Til næste dagsorden skal der laves et nyt punkt: Forslag fra medlemmer.  

6. Næste møde 
Nyt møde aftalt til 3. juli 2013 kl. 16.30, hos ML 
 
Mødet slut kl. 18.00 
 
 
Havnsø den 29. maj 2013 
Referent  
 
Ole Nesbit 

 


