
Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 29. juni 2014, kl. 16.00 

 
Til stede:   Jørn, Sofie, Peter, Steen, Jens og Annelie 
Fraværende:  Ole 
 

Generalforsamlingen 
Der er givet mange positive tilbagemeldinger på Generalforsamlingen, og den nye bestyrelse ser 
frem til at arbejde aktivt for grundejerforeningen. 
 
 
Igangværende opgaver: 
Visionsplanen  
Input fra generalforsamlingen bearbejdes i bestyrelsen eller visionsgruppen. 
Note 2 omhandler bl.a. styrkelse af kommunikationen, fælles aktiviteter samt ønsket om en 
legeplads. 
Flere af punkterne er der allerede taget fat i. 
Kommunikationen er styrket via den nye hjemmeside og Facebook, og frivillighedsviljen er stor 
blandt medlemmerne. Også tilslutningen til at modtage digital post fra grundejerforeningen er stor. 
De fælles aktiviteter, som f.eks. Sct. Hans bål, kan måske kombineres med legeplads på grund 
ved Brovejen. Jørn har dialog med ejer om muligheder, og prisniveauet undersøges. 
 
 
Dræn 
Kommunen laver nyt dræn langs Brovejen. I den forbindelse havde formanden en snak med 
beboerne om beplantningen langs drænet og snakken havde et godt udfald. 
 
Niels Kæmpe er kontaktet for en gennemgang af drænene, opdatering af drænkort og 
prioriteringsliste af opgaverne. Hvilke dræn er til udskiftning og overblik over problemerne grundet 
beplantningen. 
 
Bestyrelsen har besluttet at tage direkte kontakt til medlemmerne vedrørende den for drænene 
skadelige beplantning. 
  
 
Gadespejl 
En beboer har foreslået opsat spejle for enden af Hyacintvej ud til Dr. Margrethesvej, da 
oversigtsforholdene er meget ringe. Bestyrelsen besluttede at pris og muligheder undersøges for 
opsætning af dobbeltspejl, og hvis det er muligt sørger Jens for indkøb og opsætning. 
 
 
Reflekser 
Der arbejdes fortsat med at finde en fungerende løsning med montering af reflekser. Ole er på 
sagen. 
 
 
Høring om udstykning af 4 grunde  
Kommunen har udsendt høring om etablering af sidevej til Hyacintvej og byggemodning af fire 
grunde ved Musholmleden. 
 
Grundejerforeningen har svaret at der ingen indvending er mod projektet, men at det foreslås at de 
enkelte parceller optages som medlemmer i Grundejerforeningen Ornum Øst, der pt. afholder 



udgifterne til vedligeholdelsen af vejene omkring udstykningen, og har en deklaration om 
beplantningen i området til beskyttelse af drænene. 
Jørn har kontakten til Kalundborg Kommune. 
 
 
Afsluttede opgaver: 
Grundejer på Resedavej – ikke med i grundejerforeningen – afvander sin grund til gene for naboen 
der får vandet lige ned i sin have. 
Ved møde med Jørn blev det aftalt at grundejeren bygger brønd og sandfang på egen grund, og 
derefter kobles på grundejerforeningens dræn mod en økonomisk afregning til foreningen. En 
eventuelt senere ny udbedring af dræn vil påhvile ejeren en udgift. 
Bestyrelsen tilsluttede sig aftalen og Jørn indhenter underskrift. 
 
 
Kommende møder: 

 Opfølgning på sagen om salg af de udstykkede grunde. 
 

 Kommunikations strategi. 
Al kommunikation til bestyrelsesmedlemmerne skal ske via hjemmesiden www.halleby-
solpark.dk. 
Status evalueres løbende. 

 

 Funktionsbeskrivelse for de enkelte bestyrelsesposter. 
 

 Oplysningskampagne om dræn og beplantning. 
Annelie leger med skitse til informations folder (pixie-bog). 

 

 Deltagelse i Landligger-udvalgets møder. 
 
 
Diverse: 
Alle bestyrelsesmedlemmer indsender persondokumentation med vitterlighedsvidne erklæring til 
formanden til brug for Sparekassen Sjælland. 
 
 
Næste møde: 
Søndag den 24. august afholdes mødet hos Peter – Hyacintvej 21. Kl. 10 – 12. 

http://www.halleby-solpark.dk/
http://www.halleby-solpark.dk/

