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Havnsø den 17. november 2019 

                                                                                                   
Nyhedsbrev til medlemmer nr. 004-2019 
 
 
Så nærmer den kolde tid sig, og mange medlemmer har allerede lukket ned, derfor udsender 
bestyrelsen denne medlemsinfo omkring de tiltag vi allerede har gang i og hvad der kommer til at 
ske de næste 3 – 4 måneder. 
 
Bestyrelsen henstiller på det kraftigste at der  
 

IKKE LØBER LØSE HUNDE RUNDT PÅ VORES OMRÅDER. 
 
Der er folk som er rigtig bange for løse hunde. 
 
Samtidig opfordrer bestyrelsen på det kraftigste at der skal 
 

SAMLES OP EFTER HUNDEN, OG LAD VÆRE MED AT SMIDE POSEN. 
 
Det er så ulækkert at få det på fodtøjet og med ind på terrassen m.v. 
 
Husk også at informere gæster, lejere med videre om ovenstående. 
 
Vi køre stadig en dialog med Kalundborg Kommune omkring fart dæmpning i hele vores område. 
Det har givet en del kommunikation, idet kommunen mente at Havnsø Parkvej var kommunal og 
ikke privat. Det er åbenbart ikke helt nemt at komme igennem med dette punkt, idet Kalundborg 
kommune stædigt holder fast i at Havnsø Parkvej er kommunalt, og de skal nok beslutte om hvad 
og hvornår der skal ske noget. 
 
Så vi afventer spændt, og ser hvad der så sker når der skal lappes asfalt. 
 
Egevej kunne de ikke løbe fra, den bliver der også set på fra kommunens side af. Bestyrelsen har 
rykket kommunen for et svar. 
 
Hvis vejret bliver mildt, så har vi tænkt på at klippe stierne på fællesarealerne en sidste gang, ellers 
bliver de som de er pt. 
 
Der har været lidt rotteproblemer, rottefængeren siger at vi er meget forskånet, med anmeld straks 
til Kalundborg kommune hvis du ser eller har mistanke til om rotter. Sæt aldrig mad ud til katte eller 
fugle, det lokker rotter til.  
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Vores drænledninger virker desværre ikke optimalt. Det viser sig, at der på Solvænget er en borger 
som ikke har efterlevet sin pligt til at holde sine dræn åbne, dette har bevirket at vi desværre ikke 
kommer af med den mængde vand som vi regner med fra alle vore grunde. 
 
Vi har anmeldt borgeren til Kalundborg Kommune og hvis ikke der er sket noget i uge 47 2019 så 
bliver det til en politianmeldelse. 
 
Der står klart i vandløbsloven, at man ikke må være vandlidende over for andre grundejere og har 
derfor pligt til at sørge for at dette ikke sker. 
 
Vi afventer med spænding udfaldet. 
 
November og december måned er nogle måneder der meget vel kan komme nogle heftige storme, 
bestyrelsen beder derfor om holde jer i kontakt med venner eller naboer i disse perioder, så vi 
undgår store skader på andre sommerhuse etc. 
 
Vi har fået mange positive tilkendegivelser omkring vores tiltag med beskæring, bestyrelsen vil fra 
april måned fortsætte dette arbejde, såfremt det bliver tilkendegivet på den kommende 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et fantastisk nytår. 
 
De bedste hilsner 
Grf. Havnsø Park 
Bestyrelsen 
 
bestyrelsen@grf-havnsoepark.dk  
Telefon 2783 0830 

 
Kopi til bestyrelsen 
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