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Referat 
 

Deltagere: Kim Klarskov Lindquist, Steen Jensen, Michael Karlsson, 
Jørgen Olsen, Frank Beck Jensen. 
 

  
Fraværende: Ingen 
  
Kopi til: Bestyrelsen 
  
Mødedato: 23.08.2019 
Referatdato: 23.08.2019 
Næste møde: 25.10.2019 
  
Referent: Frank Beck Jensen 
  
Møde vedrørende: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Havnsø Park 

 

Agenda: 

1. Status på Bank, Pbs, hjemmeside og krak. 

2. Status på veje, asfalt og hastighedsdæmpning 

3. Status over økonomi og restancer 

4. Status over eget regnskabsprogram, samt opkrævninger 

5. Status på beskæring og græs (forslag ved tjørnemarken er modtaget). 

6. Næste møde er d. 25. oktober 2019 

 

Pkt. Beskrivelse Ansvar – Info/Aktion 

Ad. 1 Status på Bank, Pbs, hjemmeside og krak.  

 Der har vist sig en del udfordringer med at få opdateret diverse 
steder efter den afgående bestyrelse – Krak, hosting af 
hjemmeside, PBS mv. 
 
Det ser ud til at dette er ved at være løst. 

 

Info 

 Hjemmeside og medlemsdatabase er fuldt opdateret 
  

Info 

Ad. 2 Status på veje, asfalt og hastighedsdæmpning  

 Der har været planer fremme om lukning af Kristiansvej for 
gennemkørsel. Vurderingen er at det får man ikke lov til. 
 

Info 
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 Der er usikkerhed om ejerskab af Havnsø Parkvej ift. om der er 
Kalundborg kommunes eller Grundejerforeningens. Det har 
betydning ift. vedligeholdelsespligt og omkostningen hertil. Dialog 
med kommunen fortsætter  

 

Info 

 Der er dialog om et jordområde skal skulle være 
grundejerforeningens, som en tidligere bestyrelses har valgt at 
som en tidligere bestyrelse har valgt at forpagte ud til godset.  
 

I maj 2028 skal jorden leveres retur jf. en aftale som Anders 
Skafte har indgået med godset.  
 
Der vil blive sat møde op imellem parterne med henblik på en 
afklaring. 
 
Grundejerforeningen følger sagen. 

 

Info 

 Kommunen har sat firkantet påbudskilt op på Egevej med max. 30 
km/t. Det er meningen at dette påbud skal efterleves. 
 
Det er et krav at et sådan skilt skal følges af bump på vejen, 
hvilket behandles på trafikudvalgsmøde i starten af september.  

 

Info 

Ad. 3 Status over økonomi og restancer  

 Status på økonomi gennemgået. 
 
Der er pt. 3 i restance med betaling af kontigent. 
 
Generelt er der mange der har været bagud med betaling. 
 

Info 

Ad. 4 Status over eget regnskabsprogram, samt opkrævninger  

 Der arbejdes på at få etableret en SMS service, som vil kunne 
anvendes til hurtige status udmeldinger fra bestyrelsen ved 
behov. Eks. Rotte situation osv. Dette kræver dog at vi får alle 
medlemmers mobilnumre registreret. Det har der været arbejdet 
på, men ikke helt i mål med endnu. 
 

Info 

 Der har været set på evt. behov for indkøb af et 
regnskabsprogram. Vurderingen er at behovet ikke er tilstede pt., 
så det er droppet igen, og det nuværende excel-ark bibeholdes 
indtil videre. 
 

Info 

Ad. 5 Status på beskæring og græs (forslag ved tjørnemarken er 
modtaget). 
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 Forslag fra Tjørnemarken om, at der kun klippes trædestier på 
græsarealerne blev behandlet på mødet. Bestyrelsen er positiv 
overfor dette.  
 
Det blev besluttet at fremadrettet foretages der fuld klipning 2 
gange om året, og resten af tiden bliver der klippet trædestier. 
 
Der skal stadig foretages fuld klipning de steder hvor der står 
vegetation der er farlig for børn/voksne. 
 
Dræn renses i september. 
 

Info 

Ad. 6 Næste møde er d. 25. oktober 2019  

 Næste møde planlagt. Se ovenfor 
 

 

Ad. 7 Eventuelt  

 Grundejerforeningens liste over faste beboere passer ikke 
overens med den liste kommunen ligger inde med. 
 
Bestyrelsen har meddelt kommunen at den ikke ønsker at holde 
styr på antallet af faste beboere. Det må være op til kommunen 
selv. 
 

Info 
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Kasserer 
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Bestyrelsesmedlem 
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Bestyrelsesmedlem 
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