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Referat 
 

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

  
Fraværende:  
  
Kopi til:  
  
Mødedato: 28.08.2020 
Referatdato: 02.09.2020 
Næste møde: Ikke planlagt 
  
Referent: Frank Beck Jensen 
  
Møde vedrørende: Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Havnsø Park 

 

Agenda: 

• Godkendelse og underskrift af seneste referat(er) 

• Status fra formanden v/Kim 

• Status / opfølgning på budget v/Steen 

• Opfølgning på igangværende aktiviteter / sager v/Kim 

• Bordet rundt v/alle 
• Emner til behandling 

• Eventuelt 

 

Pkt. Beskrivelse Ansvar – Info/Aktion 

 

Ad. 1 Godkendelse og underskrift af seneste referat(er)  

 Referat fra mødet d. 23.02.2020godkendt og underskrevet Info 

 

Ad. 2 Status fra formanden v/Kim  

 Generalforsamling – hvornår og under hvilke betingelser? 

• Foreningen har 261 husstande og hvis der kommer 2 fra 
hver, så overskrides reglerne for det er det nuværende 
forsamlingsforbud. 

• Eskebjerg Forsamlingshus kan max. tage 135 og med krav 
om at der skal min. 1 meter imellem, så kan vi ikke være 
der. Så skal vi have en sportshal – Jyderup eller Firhøj – 
eller?  

Info 

mailto:bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk
http://www.grf-havnsoepark.dk


 

 

bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk, Telefon 2783 0830.  CVR-nr.35161856 

• Det blev under de nuværende omstændigheder besluttet, 
at aflyse generalforsamlingen indtil forsamlingsforbuddet 
tillader, at vi kan samles i fuldt omfang. Forventeligt til 
april 2021. 

 Græs klipninger med volde og stier. 
• Plan for græsklipning fra 2019 er videreført i 2020 

• Der vil blive klippet rundt om skilte og brandhaner 

Info 

 Medlemmernes henvendelse til bestyrelsen 

• Der henstilles til at medlemmerne henvender sig til 
bestyrelsen via Kontakt / Henvendelse til bestyrelsen på 
hjemmesiden og ikke direkte til bestyrelsesmedlemmer / 
formand via telefon og mails 

• Henvendelser til bestyrelsen besvares kun i hverdagene 

• Der vil i øvrigt ved næste generalforsamling komme en 
præcisering af, hvad det forventes at bestyrelsen tager sig 
af 

• Bestyrelsen sikre at der kommer link på hjemmesiden der 
henviser til digitale kort hos Kalundborg kommune, der 
viser skelaftegning for de enkelte parceller 

Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktion/Frank 

 Grus på vejene 
• Der er kommet 39 ton grus, som vil blive anvendt til 

udbedring af grusvejene 

Info 

 Revidering af vedtægter og ordensreglement og overholdelse af 
samme 

• Bestyrelsen har besluttet at tage et møde, hvor formålet er, 

at få gennemlæst vedtægter og reglement mhp. at komme 

med forslag til ændringer, der skal fremlægges på næste 

generalforsamling 
• Frank sørger for opdatering af medlemsoversigt, som skal 

bruges til generalforsamlingen. Der lægger nye opdaterede 

lister på hjemmesiden i uge 36 

Info 
 
 
 
 
 
 
Aktion/Frank 

 

Ad.  3 Status / opfølgning på budget v/Steen  

 Regnskab og indbetalinger 

• Der er en god økonomi i foreningen 
• Øjeblikkelig status er at der pt. er dkk 393.804,22,- på 

kontoen. Årsagen er at der ikke har været foretaget 

investeringer 
• Der er pt. 9 medlemmer i restance på kontingent 

Info 

 

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

 Stillevejs projekt 

• Der har været klaget igen til Kalundborg kommune i juni 

måned over, at de ikke vil etablere hastighedsreducerende 

foranstaltninger på Egevej.  

Info 
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• Nye målinger er gennemført igen i 10 dage og viste, at ca. 

11% kørte for stærkt, og kun med gennemsnitligt 2 km. for 

stærkt. 
• Kalundborg kommune vil ikke lave flere målinger og 

ønsker ikke at foretage trafikdæmpende foranstaltninger på 

Egevej. 
• Kalundborg kommune vil endvidere ikke tillade vejbump 

på grusveje pga. for megen vedligehold. Dette til trods for 

at kommunen ikke har nogen omkostninger i den 

forbindelse. 
• Bestyrelsen går i tænkeboks med henblik på at finde 

alternative muligheder for at lave hastighedsdæmpende 

foranstaltninger. 

 

Ad. 5 Bordet rundt v/Alle  

 Steen 
I.a.b. 

 

 Kurt 
I.a.b. 

 

 Frank 
I.a.b. 

 

 Kim 
I.a.b. 

 

 Michael 
• Dræn og pumper bliver kontrolleret i september måned 

• Dræn bliver spulet i nødvendigt omfang 

Info 

 

Ad. 6 Emner til behandling  

 I.a.b.  

 

Ad. 7 Eventuelt  

 Hundeluftning uden snor på hunden, samt problemer med 
hundelorte rundt i området, herunder også i de store grønne 
områder 

• Bestyrelsen vil undersøge hvad det vil koste at få opsat 

skiltning og posestativer, orienteringskilte om hunde i snor 

• Bestyrelsen henviser i øvrigt til, at foreningens vedtægter 

efterleves irt. hunde i snor i området 

• Bestyrelsen henstiller til at man rydder op efter sin hund 

Info 

 Ansvar for opretning af rabat efter tungvogns kørsel. Hvem er 
ansvarlig for det? 

• Det er den grundejer der har rekvireret levering med lastbil 

eller anden tungvogn, der er ansvarlig for at rette op på 

skader vognen måtte forårsage på eks. rabatter eller lign. 

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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