
 

 

        
     

Referat fra ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Havnsø Park 

Lørdag den 1. april 2017 kl. 10.00 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev 

Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne og oplyste at til generalforsamlingen var 46 parceller 

repræsenteret – dvs. 92 mulige stemmer.  

  

1.  Valg af dirigent. – På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Peter Eriksen som dirigent. Der var ikke 

andre forslag og Peter Eriksen blev valgt. 

 

Peter Eriksen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2.  Valg af stemmetællere   

Erik Christensen og Bent Hansen blev valgt 

 

Peter Eriksen gav herefter ordet til formanden. 

3. Bestyrelsens beretning for 2016 ved formand Ander Skafte 
 
GENERELT: 
Året har været roligt uden nævneværdige hændelser. Der har været afholdt et møde med 
nabogrundejerforeningen Tjørnemarken, hvor det bl.a. blev drøftet om der kunne gøres noget i fællesskab 
med hensyn til bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Der var enighed om at opfordre alle til at tage 
kontakt til kommunen, som man har pligt til, hvis man oplever problemer af denne karakter. 
 
VEJENE: 
Bestyrelsen har i 2016 brugt mange penge på at få givet foreningens grusveje et løft, hvilket har givet os 
nogle veje som ser fornuftige ud.  
 
Vores største udfordring er stadig Kristianvej, specielt omkring chikanerne, hvor der konstant bliver huller. 
Da betonringene i de enkelte chikaner har den afstand de har, dette for at tilgodese lastbiler m.v., betyder 
det at virkningen som hastighedsdæmpende foranstaltning over for alm. personbiler ikke har den effekt 
som man forventede ved opsætningen i 1998.  
Bestyrelsen stiller derfor andet sted forslag om at de bliver fjernet permanent. 
 
En anden udfordring er Havnsø Parkvej, idet den er begyndt at slå revner flere steder. 
Det er specielt omkring udkørslen fra Egevej, men også i lavningen ved Egemarkeløbet er der flere revner. 
Desuden er der revner midt på vejen på stykket fra Egevej til Kristianvej. 
Revner opstår primært som følge af sætningsskader, (blød bund), og tø og frost. 
Hvis der ikke bliver gjort noget, vil skaderne bliver større og større, med stigende udgifter til følge. Derfor 
har vi i efteråret skrabet rabatkanterne ned, således at regnvand bedre kan sive ned i jorden.  
Vi har lavet et forsøg med at komme flydende asfalt ned i revnerne og forsegle dem med brændt stenmel. 
Dette er en væsentlig billigere løsning end at lappe på ordinær vis. Vi vil hen over foråret se om 
holdbarheden står mål med udgiften, eller om vi bliver nødt til at finde penge til en omfattende renovering.  
 
Vi har fået Egemarke Gods til at betale 21% af udgifterne, hvilket de også fremover gør i henhold til en 
gammel vejbenyttelses kendelse. 
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GRÆS OG ENKELTSTÅENDE TRÆER: 
Vi har slået græsset 5 gang som vanligt. Derudover har vi slået gærdet mellem Pilebakken og Birkebakken 2 
gange. Skrænten langs Havnsø Parkvej er slået 1 gang.  
 
Vi har kun haft enkelte medlemmer hvor foreningen har været indover for at få slået græsset. Det er 
glædeligt at det kun drejer sig om ganske få.  
 
Rundt omkring har vi en del bøge og egetræer stående. De er nu ved at nå en størrelse og alder, som kræver 
øget opmærksomhed hvis træerne skal bevares uden de er til fare for omkringliggende huse eller personer 
som går forbi. 
Derfor har bestyrelsen indledt et projekt, hvor vi lader kronen nedskære, således træerne omdannes til 
bytræer, og derved kan bevares i mange år fremover. 

 
LEVENDE HEGN: 
Vi vil i vinterens løb få skåret foreningens levende hegn ind langs Strandvej, Havnsøvej, Havnsø Parkvej, 
Kristianvej og Egevej. 
 
DRÆN: 
Vi har i det forgangne år været forskånet for de store udgifter til dræn. 
Kalundborg Kommune har spulet og renset rørledningen langs Strandvej, ligesom de har renset grøften fra 
Strandvej til Egemarkeløbet op. 
 
BROER OG OVERGANGE: 
Vi har lagt flis på stierne ved foreningens broer for at gøre det mere sikkert at færdes til fods. Derudover vil 
vi søge at skridsikre de 2 broer. 
 
MAILORDNING: 
Vi har nu 168 tilmeldte til ordningen, hvilket svarer til ca. 65%.  
 
Bestyrelsen 
Februar 2017 
 
Udover beretningen orienterede formanden om den reparation af Havnsø Parkvej der blev foretaget i 
efteråret. Reparationen har ikke haft den forventede effekt. 
Desuden orienterede formanden om den topkapning der er foretaget på 27 træer, det er sket af 
sikkerhedsmæssige årsager. 
 
Efterfølgende blev der diskuteret/stillet spørgsmål omkring de sten der er fjernet fra vejhjørnerne. En del 
medlemmer vil gerne have dem lagt tilbage. 
Årsagen til at de er fjernet er, at der ifølge vejloven ikke må ligge sten og lignende i rabatten som er en del 
af vejarealet.  
Et medlem opfordrede bestyrelsen til at se stort på vejloven og lægge stenene tilbage. 
Bestyrelsen har ikke til hensigt at bryde loven. 
Henning Bremer spurgte til en henvendelse fra Erling Ringvei fra den 21.3.16 vedr. forsikringer. Det førte til 
en dialog mellem Anders Skafte og Erling Ringvei om forløbet af besvarelsen. 
Bestyrelsen undersøger sagen endnu en gang. 
 
Herefter blev beretningen godkendt 
 
      

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Erik Schwartz forelagde regnskabet som herefter blev godkendt. 

 

5.  Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag til behandling  
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6. Forslag fra bestyrelsen  

6.a  Bestyrelsen foreslår at gebyret på kr. 500,00 for ejendomsoplysninger, vedtaget på 
generalforsamlingen d. 29.04.2006, forhøjes til kr. 1000,00. 
Forslaget blev vedtaget med 88 stemmer for og 4 imod 

 
6.b Bestyrelsen foreslår at betonringene på Kristianvej fjernes, idet de med den indbyrdes placering de 

har, ikke har den tilsigtede effekt, men derimod skaber meget større huller med deraf følgende 
omkostninger til vejreparation. 
Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer for og 23 imod. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget 
med henblik på de fornødne tilladelser til at fjerne brøndringene. 

 
6.c Til ordensreglementet punkt 12 tilføjes: 

Roser fjernes af grundejerforeningen efter henvendelse fra den enkelte grundejer, hvor grunden 
støder op til et bælte med roser. 
Roserne graves ikke op, men slås ned til jordhøjde og tilsås med græs. 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal – afgjort ved håndsoprækkelse 

 

7. Forslag til rammebudget og fastsættelse af medlemsbidrag. 

Bestyrelsen foreslår bidraget uændret kr. 1.000,00.  

Punktet blev vedtaget. 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er: 

Kasserer Erik Schwartz – som blev genvalgt for 2 år 

Anders Skafte tog ordet og meddelte, at hvis bestyrelsesmedlemmerne Lone Eriksen og Ole Nesbit blev 

genvalgt til bestyrelsen ville han ikke fortsætte i bestyrelsen. 

Herefter blev der diskuteret og kommenteret samarbejdet i bestyrelse. Lone Eriksen og Ole Nesbit blev 

opfordret til at give en kort præsentation af sig selv inden valget fortsatte. 

Bestyrelsesmedlem Lone Eriksen - blev genvalgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem Ole Nesbit - blev genvalgt for 2 år 

Anders Skafte er dermed ikke længere medlem af bestyrelsen. 

På grund af formandens afgang indtræder Lone Eriksen som formand frem til nyt formandsvalg i 2018. 

   
9. Valg af suppleant til bestyrelsen  

På valg er: 

Suppleant Henning Jensen - genvalgt for 1 år 

På grund af formandens afgang indtræder Henning Jensen som bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (bilagskontrollant). 
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På valg er: 

Revisor Bent Hansen - blev genvalgt 

Revisorsuppleant Poul Andersen - blev genvalgt 

  

11.  Eventuelt 

Her blev stillet yderligere spørgsmål vedrørende rosenbælterne samt om der er planer om at etablere 

hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene. 

Bestyrelsen skal kontaktes via hjemmesiden hvis et rosenbælte ønskes fjernet. 

Der blev stillet forslag om etablering af en blog, hvilket bestyrelsen ved lejlighed vil prøve at etablere 

som en forsøgsordning. 

 

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 11.15 

 

 

 

Referent Ole Nesbit 

 

 

Dirigent Peter Eriksen    

 

 

Formand Anders Skafte  

 

      

Næstformand Lone Eriksen 

 

 

Kasserer Erik Schwartz  

 

 

Kai Jensen (Afbud) 
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