
Referat fra bestyrelsesmøde den 24 .maj 2017 kl. 13.25 Strandengen 8 - mødet starter med 
hegnssyn og fortsætter efterfølgende hos ES

Deltagere:
Lone Eriksen - LE 
Erik Schwartz - ES 
Henning Jensen - HJ (deltager i bestyrelsesmødet)
Kai Jensen - KJ 
Ole Nesbit - ON 

Hegnssyn Strandengen 8 kl. 13.25 hos og med  Vagn Petersen som havde indgivet begæringen om at få læhegnet1.
mod Strandvejen skåret ned til en højde på 2,0 - 2,4  meter.

Deltagere fra Hegnssynet: Deltagere fra grundejerforeningen:

Anders Couppé (formand) Lone Eriksen

Ole Geert Olsen (bygningskyndig) Erik Schwartz

Morten Lindhard Kai Jensen

Tina Greve (sekretær) Ole Nesbit

På mødet blev parternes synspunkter fremlagt og efter en kort drøftelse konkluderede Hegnsynsformanden
at sagen lå uden for deres kompetenceområde, da det ikke drejede sig om et hegn i skel, men om et læhegn.
Hegnssynet sender inden for en uges tid deres kendelse.
Hegnssynet sluttede kl. 13.40

Pause, hvorefter mødet fortsatte som ordinært bestyrelsesmøde hos ES - HJ tilkaldt.

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON2.

Godkendelse af referat fra 12.4.2017 3.
Referatet godkendt og underskrevet.

Beskæring af rosenhegn - opfølgning på  henv. fra Pilebakken 13 og Skelbakken 124.
Pilebakken 13 har fået deres rosenhegn klippet ned i forbindelse med den normale græsslåning på området.
Skelbakken 12 har selv klippet hegnet ned, og indtil videre klippes rabatten med slagleklipper i forbindelse med almindelig
græsslåning, så godt det nu kan lade sig gøre, på grund af de træstubbe der står tilbage.

Opfølgning på jordbunke ved skelbakken 125.
Jordbunken og pladerne er fjernet.

Tidligere henvendelse fra Tine Zangenberg vedrørende buske på vendeplads ved Skelbakken 106.
Vi har fået et tilbud på opgaven og vi får det udført i forbindelse med andre opgaver.

Vejreflekspæle - opfølgning på forsøg ved Engsvinget7.
Området er tørt nu og pælene fjernes. LE har et tilbud på kantmarkeringspæle godkendt af trafikstyrelsen og behovet 
vurderes senere.

Forsikringer8.
Alt er på plads og nye policer er modtaget.

Sandfang9.
Tilbud modtaget på rensning en gang om året. Det drejer sig om i alt 17 stk.  brønde, der dog ikke alle er udstyret med 
sandfang, der fremover renses. 

Fjernelse af chikaner Kristianvej10.
Vi har fået et tilbud på arbejdet og det forventes udført i løbet af juni måned.

Plan for gennemgang af manglende græsslåning og beskæring ud til veje stier i maj/juni i området11.
Området gennemgås inden mødet den 22.6.17. Oversigter udleveret til LE, ES og KJ der tager området 
øst for Egevej. HJ og ON tager området vest for Egevej.
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Beskæringsplan skal kædes med ordensreglementet/vedtægter12.
Beskæringsplanen der blev vedtaget i 2013 mangler et tilhørsforhold til vedtægterne. Der udarbejdes et forslag til den 
kommende generalforsamling og samtidig skal der ses på eventuelle andre justeringer i vedtægter 
og ordensreglement.

Henvendelse fra Erling Ringvei vedrørende den del af Kristianvej der ikke tilhører Grf. Havnsø Park13.
Bestyrelsen skriver til Kalundborg Kommune vedrørende den manglende vedligeholdelse af den del af Kristianvej, som 
tilhører grundejerforeningen Tjørnemark - kopi af brevet lægges på vores blog.

Opfølgning på opgaveliste 14.
Opgaver tilføjet.

Opfølgning på budget  15.
Budgettet følger planen.

Opfølgning på hjemmeside og etablering af blog16.
Den ny hjemmeside har siden etableringen haft ca. 1800 besøg og vores blog har 2 indlæg. 

Eventuelt 17.
Fordeling af telefon penge blev aftalt.
Årets bestyrelsesmiddag aftales på næste møde. 

Næste planlagte møde afholdes  22.6.17 kl. 10.30 hos HJ18.

Mødet slut kl. 16:1019.
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