
Referat frabestyrelsesmøde den 8. februar  2018 kl. 10.25 hos ES (Elmegården 32, 4450 Jyderup)

Deltagere:

Lone Eriksen - LE 

Erik Schwartz - ES 

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ 

Ole Nesbit - ON 

Ordstyrer og referent  til dette møde er ON1.

Godkendelse af referat fra 11.10.2017 2.

Referat godkendt.

Opfølgning på opgaveliste3.

Listen gennemgået og revideret.

Opfølgning og status på beskæring 4.

LE har gennemgået området med gartneren. Der skal fældes yderligere 14 træer udover det indhentede tilbud

Opgaven forventes afsluttet med udgangen af februar, men arbejdets udførelse er meget afhængig af vejret.

Budgetopfølgning 5.

Ok - vi følger budgettet.

Opfølgning på Egevej 4 - oversigtsforhold6.

Henvendelsen afvist af Kalundborg kommune, der mener at oversigtsforholdene er tilstrækkelige.

Opfølgning på Skelbakken 15 (Per Fløjgaard)7.

Vi har i efteråret bedt Per Fløjgaard om at fjerne en bunke afklip fra beskæringen der ligger på egen grund

Bunken er stor og kan udgøre en risiko for brandfare for de omkringliggende parceller.

Vi tjekker snarest om afklippet er blevet fjernet.

Grf. Havnsø Parks del af Mellemvænget skal markeres på samme kort som Kristianvej8.

Er lagt på hjemmesiden.

Forslag til ændringer i vedtægter og ordensreglement9.

Forslag til ordensreglement vedr. beskæring er blevet behandlet.

Efter mødet er det besluttet Ikke at medtage forslaget på den kommende generalforsamling da der skal foretages tilretning af 

materialet.

Dræn sandfang og brønde10.

Der er lavet en aftale med Bjarne Pedersen om rensning 1 gang om året,

undtagen Strandengen hvor der renses 2 gange.

Budget 201811.

Budget gennemgået og justeret - ES sender revideret udgave.

Opfølgning på vejvedligeholdelse (herunder henvendelse fra Karlsson)12.

Vi bestræber os på at anvende mindre sten på vejen - ingen andre har henvendt sig vedrørende problemer med vejene

og ingen har kommenteret indlægget på vores blog fra Karlsson.

Skrabning af veje ultimo marts evt. lidt skærver enkelte steder13.

Vejene bliver skrabet, når vejrforholdene tillader det. KJ følger op på kvaliteten af skrabningen.

Køreplan for generalforsamling - se opgaveliste14.

Diverse opgaver i forbindelse med generalforsamlingen er gennemgået og fordelt.

Medlemmer der er interesseret i at deltage bestyrelsesarbejdet og som eventuelt vil stille op til valget

må meget gerne henvende sig til bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk.
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må meget gerne henvende sig til bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk.

Eventuelt 15.

Næste planlagte møde16.

Efter generalforsamlingen den 14.4.2018.

Mødet slut kl. 13:26 
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