
Referat fra bestyrelsesmødet den 11. oktober 2017 kl. 10.30 hos ES 

Deltagere:

Lone Eriksen - LE 

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ 

Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Dette møde er flyttet til d.d. i stedet for som planlagt den 2.11.17.

Godkendelse af referat fra 3.8.2017 2.

Godkendt og underskrevet.

Opfølgning på beskæring og græsslåning - herunder Egevej 43.

Da oversigtsforholdene ved udkørsel fra Pilebakken til Egevej er meget dårlige har vi bedt ejerne af Egevej 4 om at overholde

den tinglyste deklaration der foreskriver et hjørne på 15 x 15 meter med en beplantning på max. 0,80 meter. Der er ikke

sket noget inden for tidsfristen så vi beder Kalundborg Kommune om at gå ind i sagen.

Øvrige henvendelser om græsslåning er ok.

Skelbakken 15 (Per Fløjgaard) , frist vedrørende græsslåning inden 6. Oktober 2017 ikke overholdt4.

Boet kontaktes igen.

Beskæring på stien mellem Strandgårdsvej 12 og 145.

Beskæring er udført.

Legehus ud for nr. 6 på Strandgårdsvej6.

Det bliver flyttet så snart det er mere tørt, det skal flyttes ind med kran.

Beskæring af skolestien til 4 m bredde - herunder tidligere henvendelse fra Pilebakken 14 og møde med 3F formand.7.

Der er afholdt et møde med Formanden for 3F Egemarke. Der er blevet beskåret noget langs stien, men det er ikke nok

og det er derfor aftalt, at han kontakter beboerne på Mosevej (ulige numre) med henblik på yderligere beskæring

mod stien.

Opfølgning på  henvendelse til Kalundborg Kommune  vedr. Kristianvej/Grf. Tjørnemark 8.

Svaret er tidligere lagt på hjemmesiden og afsluttet her.

Besvarelse af mail9.

Altid kopi til hele bestyrelsen når der besvares mail.

Grf. Havnsø Parks del af Mellemvænget skal markeres på samme kort som Kristianvej10.

Nyt kort lægges på hjemmesiden med markeringer for de stækninger på vejene som Grundejerforeningen Havnsø Park

vedligeholder.

Forslag til ændringer i vedtægter og ordensreglement11.

Udkast udarbejdet og det sendes til den øvrige bestyrelse så det kan behandles på næste møde.

Markeringspæle opsættes igen på Engsvinget/Kristianvej 12.

Vi får fyldt stabilgrus på i forbindelse med skrabning af vejene og fjerner markeringspælene.

Henvendelse fra Flemming Rohbach 13.

Vi har fået billeder af 2 havetraktorer der slår græs  - i bestyrelsen vil vi ikke gøre noget ved at der slås græs eller fjernes ukrudt 

på stedet og i øvrigt er der ingen sti/ vej på det sted.

Henvendelse fra Tjørnestien 9 - vedr. nedskæring af roser14.

Beskæring af roser foretages jan - marts - punkt 9 i indhentet tilbud.

Beskæring af roser og anden beplantning generelt15.

Punkt 1-2 i indhentet tilbud sættes i værk januar - marts  2018.

Under punkt 1 og 2 i indhentet tilbud fældes max 30 træer i alt på Egevej og Kristianvej.

Punkt 3 og 4 i indhentet tilbud udføres nu.

Punkt 7 i indhentet tilbud - udføres  januar- marts  2018.
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Punkt 7 i indhentet tilbud - udføres  januar- marts  2018.

Punkt 8 i indhentet tilbud udføres nu.

Opfølgning på beskæring af de store træer på det grønne områder (se træstammerne)16.

Venter til efteråret 2018.

Træ ved Strandengen 3117.

Træet fjernes jan - marts -  punkt 10 i indhentet tilbud.

Tjek  for udgåede træer på Havnsø Parkvej18.

Ingen observerede træer er gået ud.

Kanter på Havnsø Parkvej skal skrabes 19.

Arbejdet sættes i gang nu  - punkt 5 i indhentet tilbud.

Vedligeholdelse af Havnsø Parkvej og områdets øvrige veje20.

Punkt 6 i indhentet tilbud sættes i gang nu.

Budgetopfølgning 21.

Intet at bemærke - følger planen.

Fældning af beplantning ud for Skelbakken 14-15-16  så vejen inklusiv rabat  bliver 6 m bred22.

Er udført.

Fastlæggelse af dato for generalforsamling 2018 herunder lokale osv.23.

Dato fastlagt til 14.4.2018 kl. 9.30 i Eskebjerg forsamlingshus.

Opfølgning på opgaveliste24.

Nye opgaver tilføjet.

Eventuelt 25.

Næste planlagte møde26.

8.2.2018 kl. 10.00 hos LE på Granbakken.

Mødet slut kl. 13:48 
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