
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 30. oktober 2017 kl. 18.00 – 20.30 

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

Afbud: Cindy Pedersen.  

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 21. september 2017. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Kredsmøde i Brønderslev. Kredsformanden gennemgik samtlige punkter 

til indstillinger til Haveforbundets Kongres.  

Samtlige punkter var ikke tilsendt til kredsmedlemmer inden mødet. 

Der har været henvendelser vedr. vand/oversvømmelse 

Salg af huse: 2 huse siden sidst. 

   

3 Nyt fra kassereren: 

Regnskab for Kæret og Laden gennemgået. 

  

 

 

4 Nyt fra kredsen: 

Se punkt 2. 

   

5 Opgaver/opgavefordeling: 

Det grønne udvalg: 

Fortsætter med opgaverne, når vejret tillader dette. 

Vandmålere aflæst 

Drænudvalg: 

Drøftelse vedr. alle udfordringer med dræn. Bland andet ”klap ved 

åen”, vendepladser, dræn som vender fejl, hoveddræn. 

Dorte har kontaktet Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn 

Kommune i for hold til haveforeningens udfordringer med 

vand/oversvømmelse og dræn. Det har resulteret i, at der afholdes et 

møde med 3 ansatte fra Teknik og Miljø. Fra Haveforeningen deltager 

Dorte og Søren. 

 

Bent og Kresten går i 

gang når vejret 

tillader dette 
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Drænudvalg og Dorte tager en gennemgang/orienteringstur af 

haveforeningens diverse dræn og vandudfordringer inden mødet med 

Teknik og Miljø.  

Bygningsudvalg: 

Gavl: der er en aftale med en have lejer og bestyrelsen om at ordne 

gavlen. 

Dorte har kontaktet Frederikshavns kommune vedr. bygninger. Det 

blev aftalt at Kommunen og haveparken afholder et møde for at 

gennemgå alle bygninger sammen med kommunens bygningssagkyndige. 

Mødet vil finde sted i nærmeste fremtid. Dorte og Søren deltager. 

Legeplads: 

Frederikshavns kommunes legepladsinspektør har været på inspektion 

på legepladsen. Nedenstående skal ordens inden næste sæson: 

Kanterne ved skibet skal ordnes. 

Balance bom skal graves fri – så børn ikke kan komme i klemme mellem 

bom og jorden. Bommen afkortes. 

Klatregreb sættes fast. 

Vandmåler: fejl på en vandmåler.  

6 Eventuel: 

Birgitte bestiller 4 stk. kalendere hos Kolonihaveforbundet. 

Lås til skabe, Bent monterer. Dorte programmerer låsene. 

Søren har til dags dato vurderet 42 huse, heraf 26 huse på Kæret. 

Efter mødet gik bestyrelsen en runde i haveforeningens område og 

måtte gøre flere have lejere opmærksom på, at det var nu ulovligt at 

bo i deres huse på Kæret (Jævnfør lokalplanen Frederikshavn 

Kommune). 

Bestyrelsen følger op på dette ift. de implicerede parter 

 

 

  

7 Næste møde: Mandag den 20. november kl. 17.00 

Husk jubilæumsmødet begynder kl. 16.00 
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