
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 20. november 2017. kl. 17.00. 

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 30.oktober 2017. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Opfølgning af, hvem som har boet i 

kolonihavehusene efter 1. oktober og frem. 

Der har været en påtale overfor en have lejer, 

stadig bor i kolonihaven. 

Siden sidst er der solgt 5 huse. 

Drøftelse vedr. udfordringerne med huse, der er 

for store ift. til det lovlige m2. Reglerne er 

strammet op ift. kommunale instanser. 

Næsten ingen henvendelser siden sidst. 

Drøftelse af tidspunktet for, hvornår der skal 

lukkes vandet om efteråret. 

   

3 Nyt fra kassereren: 

Regnskabet gennemgået. 

Kassereren beretning viser at økonomien pt ser 

fornuftigt ud. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nyt fra kredsen: 

Intet nyt. 

   

5 Opgaver/opgavefordeling: 

Dræn: 

Slange udskiftet i pumpebrønd. 
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Dorte og Søren har haft møde med Teknisk 

Forvaltning, Frederikshavn Kommune: 

Forslag 

Der hvor slusen er i dag sættes en pumpestation 

op. Oprettes som evt. privat pumpe laug. Økonomien 

i dette: kommunen yder ikke tilskud til dette. 

 

 

 

 

For at finde en overordnet løsning med 

oversvømmelsesproblemet på Kæret, foreslås det 

at der nedsættes et klimasikringsudvalg bestående 

af bestyrelsen på Kæret, Frederikshavn Kommunen 

og sommerhusområdet. 

 

Frederikshavn kommunen vil flytte en vandmåler 

fra Elling Å til Lerbæk Å. Derved kan vand niveau 

aflæses og til enhver tid holdes øje med 

 

Yderligere opfordres der til at klimasikre området. 

 

I 2005 havde den daværende bestyrelsen søgt om 

at få tilladelse til at grave en tank til 

spildevand/toilet ned- 

2006 har kommunen rykket for svar på 

spildevandafledning på Kæret og oplyser, at der 

endnu ikke er kommet noget svar. 

Der er pointeret fra kommunens side, at de vil have 

 

 

 

Dorte tager kontakt til grundejer-

foreningerne ved sommerhusene. 

Pumpelauget sender ansøgning til 

kommunen vedr. opsættelse pumpe-

station. Formanden er medlem af dette 

laug. 

 

Dorte er tovholder i dette. Der skal 

findes dato for at afholde det første 

møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAVEPARKEN KÆRET. 

 

en opdatering på faktiske forhold vedr. 

spildevandshåndtering. 

Bygning: 

Trigon kommer med et uforpligtende til bud på, 

hvad det vil koste at lave sokkel og gulv i laden.  

Udfordring er, at der let kan komme sætnings-

skader ved dette arbejde. 

Men der mangler så stadig udbedring på tag og 

vægge. 

Frederikshavns Kommune må ikke gå ind og lave 

beregninger på, hvad en ny bygning vil koste. Der 

bliver undersøgt, om der overhovedet må opføres 

en ny bebyggelse. 

Må laden benyttes ift. brandmyndighederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte tager kontakt til 

brandmyndighederne. 

6 Eventuel: 

Kalender delt ud. 

Julefrokost fredag den 9. februar 2018 kl. 18. 

 

 

  

7 Næste møde:  

mandag den 8. januar 2018 kl. 16.00. 

   

 


