
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Havnsø den 12. september 2019 
                                                                                                   
Nyhedsbrev til medlemmer 003/2019 
 
 
 
Så går sommeren så småt på hæld, og vi kan nu se frem mod et dejligt efterår og forhåbentligt 
en skøn vinter. 
 
Det betyder også, at vi pt. er i gang med at fjerne træer og buske. Vi har allerede taget et god bid 
ovre på Strandengen, da der var en stor risiko for, at nogle træer som ville vælte ned i et 
sommerhus samt ned i å løbet. 
 
Det arbejde fortsætter vi med, og ja det ser måske ikke så pænt ud lige efter at maskinen har 
været der, men der pågår derefter en oprydning, græs såning samt en mindre beplantning, så vi 
undgår at folk pludselig mener, at vi bare har lavet nogle offentlige p-pladser – det har vi ikke. 
 
Vi køre pt. en dialog med Kalundborg Kommune omkring fart dæmpning i hele vores område. 
Det har givet en del kommunikation, i det kommunen mente at Havnsø Parkvej var kommunal og 
ikke privat. 
 
Det er nu lykkedes os at overbevise dem om at den er privat – de måtte ellers gerne overtage 
vejen – så nu venter vi på én eller anden form for tilladelse til at lave en fartdæmpende vej. 
 
Egevej kunne de ikke løbe fra, og den bliver der også set på fra kommunens side af. Egevej ville 
man ligge i en ønskepulje, men det vil vi ikke accepterer, da kommunen selv har opsat max. 30 
km/t skilte, og det forpligter til også at sætte bump på vejen i.h.t politivedtægten. 
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Så har vi fået rigtig mange og positive tilkendegivelser, og ikke mindst forslag for jer medlemmer, 
omkring græs klipningen. Vi overholder naturligvis hvad der tidligere er vedtaget omkring 
klipningen, men ind i mellem bliver der kun klippet et stisystem, og sådan ønsker bestyrelsen det 
også på sigt, så mere om det til generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen arbejder pt. på en anden og mere direkte vej til medlemmerne, omkring udsendelse 
af referater, intern information m.m. Vi har dog fået en del nye tilmeldinger til E-mail, men vi 
ønsker en løsning med SMS. Bestyrelsen tror at jo hurtigere informationen m.m. kommer ud til 
medlemmerne, jo bedre.  
 
Det projekt kommer vi tilbage til omkring dec./jan.  
 
Det har været lidt så som så med at overholde foreningens larme tider, det har været på et 
acceptabelt niveau, men det kan godt blive bedre. 
 
Husk der må ikke løbe løse hunde og katte rundt i området, uanset hvor godt man har styr på 
dyrene, der er lovgivet på det område, og en anmeldelse koster mange penge. 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Grf. Havnsø Park 
 
 
bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk  
 
Telefon 2783 0830 

 
Kopi til bestyrelsen 
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