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Havnsø den 1. november 2020 
                                                                                                    

Medlemsnyt November 2020 
 
Ophold efter 1.11.2020. 
 
Husk at der fra på Søndag d. 1.11.2020 er ændrede opholdstider for ophold i sommerhuset, læs 
mere på kommunens hjemmeside. LINK 
 
Ny svineproduktion i Havnsø. 
 
Der protesteres kraftigt over den anmeldte nye svineproduktion på Havnsøvej 32 i medierne. 
Bestyrelsen ville meget gerne deltage i denne diskussion, men grundejerforeningen har bare ikke 
myndighedernes godkendelse hertil. 
 
De ca. 100 breve der er sendt ud, er udelukkende til registrerede fastboende i området, da det 
kun er dem der skal høres. 
 
Du kan som almindelig borger sende en klage m.m. til dto@kalundborg.dk eller som retlig borger 
klage via klagenævnet, men først når den endelige tilladelse kommer i høring. Herefter har man 
kun 4 uger til at klage i. Adressen der kan klages til, vil fremgå af det fremsendte 
høringsmateriale. Bestyrelsen vil opfordre til at man benytter sig af muligheden for at klage. 
 

 

Afs.: Grf. Havnsø Park, Pilebakken11, Havnsø Strand,4591 Føllenslev 
 

mailto:bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk
http://www.grf-havnsoepark.dk
https://www.kalundborg.dk/borger/byg-og-bolig/helaarsbenyttelse-af-sommerhus
mailto:dto@kalundborg.dk
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Klik på dette LINK og se en video på youtube om, hvilke gener man kan blive ramt af med en 
svinefarm som nabo. 
 
Bestyrelsen beklager, men det er ikke muligt at bruge grundejerforeningens kræfter til at påvirke 
sagen med. 
 

 
 
Dræn, pumper og sandfangsbrønde. 
 
Hele vores område er nu spulet og suget, og der er kun 2 små drænrør i den ene brønd som har 
lidt revner, det kigger vi på til marts/april 2021 hvor vi igen skal have gennemtestet vores 
systemer. Hvis man oplever unormale forhold her i vinter, så kontakt gerne bestyrelsen pr. mail. 
 
Covid-19. 
 
Det ser desværre ud til at der i gen er en kraftig stigning i smittespredningen. Det betyder at 
bestyrelsen i øjeblikket IKKE afholder møder, men i stedet drøfter tingene via mail. Der henstilles 
til at medlemmerne kontakter bestyrelsen af de officielle kanaler via hjemmesiden, og ikke 
kontakter bestyrelsesmedlemmerne personligt. 
 
 
 
 

mailto:bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk
http://www.grf-havnsoepark.dk
https://www.youtube.com/watch?v=eyJFSm_Fyf8
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Generalforsamlinger. 
 
Bestyrelsen forventer at den udsatte generalforsamling for 2019 kan afholdes sammen med 
generalforsamlingen for 2020, da en gennemførelse inden da pt. virker usandsynlig pga. covid-19 
situationen. Dokumenter/indkaldelse m.m. til generalforsamlingen for 2019 
er udsendt og det er stadig gældende. Der vil derfor kun blive fremsendt indkaldelse, regnskaber 
m.m. for 2020, dog med en reminder om at vi samtidig afholder 2019 generalforsamlingen.  
Håbet er at vi i April måned 2021 kan gennemføre en generalforsamling. 
 
SMS/mail. 
 
Bestyrelsen har taget et nyt formidlingsmedie i brug. Bestyrelsen vil fremover sende beskeder pr. 
SMS til medlemmerne. Det er selvfølgelig en forudsætning af bestyrelsen har medlemmernes 
mobilnumre. Tiltaget skal ses i lyset af, at der stadig er omkring 20% af medlemmerne som ikke 
har ønsket at oplyse deres mail-adresse til bestyrelsen. 
 
Vi forsøger nu med denne nye tjeneste at spare for omkring kr. 2.000,00 i porto til Post Nord ved 
at sende en besked pr. SMS i stedet. Vi kan for kr. 2.000,- sende omkring 3000 SMS beskeder, 
dvs. min. 10 beskeder/breve på denne måde pr. husstand. Vi håber at medlemmerne vil tage 
godt imod dette nye tiltag. 
 
Skulle der være medlemmer der ikke har afleveret mobilnummer, så send gerne en mail til 
bestyrelsen. 
 
Hundeluftning 
 
Det er super dejligt med dejlig med de mange hunde i området. Bestyrelsen vil dog blot minde 
om, at hundene skal holdes i snor, og man skal sørge for at samle op efter hunden når den luftes. 
Det er ulækkert når der ligger hundelorte rund omkring i området. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Grf. Havnsø Park 
bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk  
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