
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. august 2017 kl. 16.00-18.00. 

Tilstede: Birgitte Nielsen, Dorte Vestermark, Søren Frandsen, Bent Kruse, Kresten Thomsen, Cindy Pedersen, Margit Damm. 

Fravær: Ingen.  

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 6. juni 2017. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

 En hel del opringninger til formanden og 

bestyrelsen angående mange diverse 

opgaver/udfordringer. 

 Hver måned er vandmålere/vandforbrug 

aflæst. Der er en vendeplads, hvor der er 

registreret et stort vandforbrug.  

 Bestyrelsen er opmærksom på brugen af 

affaldspladser ift. tømning af haveaffald 

fra trailer. 

 

 Birgitte er kontaktet af sommerhus-

foreningen for at dele udgifter ift. 

opgravning af grøft mellem Kæret og 

sommerhusene. 

 
 Hermed svar vedrørende renovation og 

vandaflæsning i forhold til læk. 

Vi betaler for sæsontømning fra april til 

oktober. 

Man kan ikke ændre antallet af sække fra uge 

til uge – bortset fra hvis vi køber sække og 

deler rundt på vendepladserne med særlig kode. 

 

 

 

 

Dette følges op af det grønne udvalg 

snarest. 

 

Bestyrelsen vil vurdere om der kan 

gøres forskellige tiltag ift. dette. 

 

 

Bestyrelsen siger – ligesom sidste år- 

ja tak til dette. 

 

 

 

Bestyrelsen vurderer, at foreningen 

ikke har økonomi til at få ekstra 

sække til hver vendeplads. 

Bestyrelsen foreslår, at hver 

vendeplads vælger en 

vendepladsformand, der er i 
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Desuden kan vi få en sms-service – hvor vi 

sender en sms efter en særlig kode – som andre 

tomme sække sorte eller klare kan markeres 

med denne kode – så tages den med. 

Prislejet er 30 kroner pr sæk med kode – 

udover den vanlige renovationsudgift. 
I forhold til vand og reaktion fra forsyningen 

ved lækager. 

Der er endnu ikke den kundeservice i 

Frederikshavn – som gør at Forsyningen kan se 

vores evt. læk og reagere på det. 

Planen i fremtiden er, at vi som kunder kan 

tilvælge dette til vort abonnement og betale 

ekstra for det –men det er ikke muligt endnu. 

Derfor er det vigtigt, at vi selv holder øje med 

evt. læk fortsat. 

samarbejde med de øvrige havelejere 

på vendepladsen finder ud af, hvordan 

affaldssortering skal fungere på deres 

vendeplads. 

 

3 Nyt fra kassereren: 

 Regnskab og budget gennemgået. 

 Der er kun 6 restancer.  

 Lade bal og præmiefest har givet et pænt 

overskud til foreningen. 

 Indtil dags dato har der været 13 hussalg. 

 Indtil dags dato har der været 3 

overdragelser. 

 Mobilepay: Der er temmelig mange 

udfordringer for at få oprettet en 

mobilepay konto. 

 

 

Der sendes brev til de implicerede 

parter 

 

 

 

 

Stilles i bero. – foreløbig. 

 

 

 

 

4  Nyt fra kredsen: 

Intet nyt. 

   

5 Opgaver/opgavefordeling: 
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 Reaktion på vandtab: 

 

 Vandaflæsning:  

 

 Afhængig af, om der er nattefrost, vil der 

blive lukket for vandet mandag den 30. 

oktober 2017. 

 Der åbnes for vand lørdag den 24. marts 

2018. 

 Generalforsamling:  

søndag den 15. april 2018. 

 Jubilæumsfest: lørdag den 9. juni 2018. 

 Præmiefest: lørdag den 4. august 2018. 

 

 Generalforsamling: søndag den 7. april 2019. 

 Ladebal : 8. juni 2019. pinselørdag  UPS. 

lade bal lørdag den 29. juni ?? forslag. 

 Præmiefest: lørdag den 3, august 2019 

 

 Arbejdsdag: 

torsdag den 31.august kl.16.00 2017. 

 

 Diskussion vedr. dræn. 

 

Søren, Kresten og Bent undersøger 

dette. Torsdag den 10/8. 

Birgitte og Bent. Mandag 4/9 kl. 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi afventer udspil fra udvalg. 

6 Eventuel: 

Intet. 

 

 

  

7 Næste møde: tirsdag den 22. august kl. 16.00    

 

 


