
      Grundejerforeningen 

Havnsøgårdsvej 

 

 

Dato  Bestyrelsmøde 

 

Dato  BESTYRELSESMØDE   

    

Deltagere 

Steen Nielsen, Charlotte Nord, Jan Herforth, Jesper Nexø, Lars 

Winther, Jonna Jensen, Michelle Nexø  

Afbud fra:   

Sted: Jonna, Havnsøgårdsvej 57  

Pkt Emne Tekst/Konklusion 
Hvem gør 

hvad 

1 Godkendelse af referat af 

03.12.12 

referatet godkendt, bestyrelsen godkendte at referatet 

rundsendes til godkendelse umiddelbart efter møder, 

efter godkendelse senest 7 dage efter, lægges det på 

hjemmesiden, når det er underskrevet, scannes det og 

lægges på hjemmesiden 

Alle 

2 Formanden har ordet Godt Nytår til bestyrelsen og Velkommen 

 

Steen 

3 Kassereren har ordet Der afventes udsendelse af opkrævninger for 

tvangsslåning, med tilføjelse af beslutning i punkt 7, 

Lotte ringer til debitorene og orienterer bestyrelsen 

efterfølgende. 

Lotte 

4 Nyt fra Kalundborg Kommune 

vdr. vej ect 

Fast punkt, intet nyt Steen 

5 Generalforsamling Generalforsamling på NordVest 18.03.13 kl 19:00, 

Steen aftaler, Steen og Jesper er på valg, begge 

modtager genvalg. Der indkaldelses til ekstraordinær 

generalforsamling umiddelbart efter 

generalforsamlingen, hvis det er nødvendigt for 

vedtægtsændring 

 

6 Indkomne forslag til 

generalforsamling 

Der er indkommet 1 forslag til ændring af vedtægter.  

7 Gebyr for udskrivning af 

faktura 

Ved juni indbetalingen, udsendes girokort med 

tilmelding til PBS, hvis betalingen ikke foregår via 

PBS derefter, pålægges et faktureringsgebyr på 200 kr 

pr indbetaling 
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8 Vederlag for afholdelse af 

bestyrelsmøder 

200 kr er vedtaget som vederlag for afholdelse af 

bestyrelsmøde. 
 

9 Billeder af bestyrelse til 

hjemmeside 

der er taget billeder, Lars lægger det på hjemmesiden  

10 Næste møde Næste møde er 18.03.13 kl. 17, på NordVest (før for 

generalforsamlingen kl. 19) Steen rundsender 

dagsorden, Lotte rundsender regnskab til bestyrelsen til 

godkendelse før udsending til medlemmerne 

 

11 eventuelt Lars undersøger om det er muligt at få en 

"bestyrelsesansvarsforsikring" 

Jonna undersøger om Havnsø kan få sit eget 

postnummer. 

Jonna ønsker skal synges eN fællessang som start på 

generalforsamlingen. 

 

12    

Referent 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
Steen Nielsen, Formand Charlotte Nord, Kasserer 
 
 
_____________________ _____________________ 
Jan  Søborg Herforth, Sekretær Lars Winther, bestyrelsesmedlem 
 
 
_____________________  
Jesper Nexø Bestyrelsmedlem  
 
 
 


