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Referat 
 

Deltagere:  Kim Klarskov Lindquist, Steen Jensen, Michael Karlssons, Frank Beck Jensen 
 
 

  
Fraværende: Jørgen Olsen 
  
Kopi til:  
  
Mødedato: 23.02.2020 
Referatdato: 23.02.2020 
Næste møde: 25.04.2020 
  
Referent: Frank Beck Jensen 
  
Møde vedrørende: Bestyrelsesmøde grundejerforeningen  Havnsø Park 

 

Agenda: 

1. Godkendelse og underskrift af referater fra 2019 
2. Status fra formanden v/Kim 
3. Status / opfølgning på budget v/Steen 
4. Opfølgning på igangværende aktiviteter / sager v/Kim 
5. Bordet rundt v/alle 
6. Emner til behandling 

7. Eventuelt 

 

Pkt. Beskrivelse Ansvar – Info/Aktion 

 

Ad. 1 Godkendelse og underskrift af referater fra 2019  

 Referat fra seneste møde godkendt. Alle referater underskrevet af 
bestyrelsen. Arkiveres hos formanden. 

Info 

 

Ad. 2 Status fra formanden v/Kim  

 Kassebeholdning tilfredsstillende Info 

 Vi klar til at gå i gang med stillevejsprojekt med kommunen 
Christiansvej (Sammen med grundejerforeningen Tjørnemarken), 
Egevej og Havnsø Parkvej 

Info 

 Beskæringsplan for 2020 under udarbejdelse Aktion: Kim/Michael 

 Vi har på det seneste ikke hørt så meget vedr. rotter. Vi ved der er 
nogle strejfende rotter fra marker og grønne arealer. 

Info 
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Der vil på den kommende generalforsamling blive opfordret til, at man 
giver bestyrelsen besked hvis der er noget.  

 Der har været dialog med en af grundejerne vedr. fibernet.  
Hvis grundejeren kan samle tilslutning til det, er man velkommen til at 
få udarbejdet et oplæg/tilbud der kan fremsættes som forslag på 
generalforsamlingen.  

Info 

 Lars Hay Schmidt har ja sagt til at være ordstyrer på den kommende 
generalforsamling.  

Info 

 Der er kommet et brev om Bo-Trygt, som gerne vil komme og holde et 
møde med os, om bedre sikring af området og nabohjælp. 
Bringes op som et punkt under eventuelt på generalforsamlingen. 

Info 

 

Ad.  3 Status / opfølgning på budget v/Steen  

 Regnskabet er godkendt uden anmærkninger fsva. den nuværende 
bestyrelse. 

Info 

 Revisorerne påpegede dog at man skal sikre sig at der er tilbud på de 
opgaver/aktiviteter der iværksæt. Ved stikprøve er der 2 tilfælde hvor 
der er betalt regninger, uden at der kan henvises til tilbud. 

Info 

 Budgetforslag for 2020 blev drøftet revideret og godkendt. Fremlægges 
på generalforsamlingen. 

Info 

 

Ad.4 Opfølgning på igangværende aktiviteter / sager v/Kim  

 Sag på Solvænget 9 vedr. dræn problemer. 
Grundejer har accepteret at betale for udbedring på grunden. 

Info 

 

Ad. 5 Bordet rundt v/Alle  

 Kim: 
I.a.b. 

Info 

 Michael: 
Problemer med vand der gør det vanskeligt at køre rundt. 
Tager en gang imellem en rundtur i området. 

Info 

 Steen:  
I.a.b. 

Info 

 Frank: 
Husk at der i indkaldelsen til generalforsamlingen skal information om, 
at man selv skal udskrive og medbringe materialet. 

Info 

 

Ad. 6 Emner til behandling  

 I.a.b. Info 

 

Ad. 7 Eventuelt  

 I.a.b. Info 
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Kim Klarskov Lindquist 
Formand 

 Steen Jensen 
Kasserer 

 Frank Beck Jensen 
Næstformand 

     
     
 
 
 
 

    

Michael Karlsson 
Bestyrelsesmedlem 

 Jørgen Olsen 
Bestyrelsesmedlem 
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