
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august kl. 16.00. 

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

Afbud: Bent Kruse, Cindy Pedersen 

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 2. juli 2018. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Ekstremt tørt, ekstremt varmt og et ekstremt 

forbrug af vand. Det er tydeligt at se, at mange 

lejere har vandet haverne urimelig meget. 

Adskillige henvendelser til flere 

bestyrelsesmedlemmerne fra mange lejere ang. 

tolkning af Haveparkens ordensregler. Disse 

nabokonflikter handler om alt lige fra vanding, 

ulovlige forhindringer på fællesplads, manglende 

hensyn i.f.t. parkering, mængden af trailere på 

fællesparkering, alt for høje samt afbrænding i 

haver. Det har været en hed sommer for 

bestyrelsen 

Der har været afholdt præmiefest med ca. 70 

deltagere.  

   

3 Nyt fra kassereren: 

Der er pt. 15 restancer.  Iflg. vedtægterne skal 

der opkræves restancegebyr hver gang 

betalingsfristen overskrides og der må udsendes 

nyt betalingsgebyr på 200, 00 kr. Dette 

effektuerer bestyrelsen. 

Økonomien ser rimeligt ud 
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4 Nyt fra kredsen: 

Intet nyt. Vi afventer kongres. 

   

5 Opgaver/opgavefordeling: 

Legeplads: 

Det kan ses på stolperne, at de har stået i vand 

hele vinteren. Stolperne ved skibet skal fjernes. 

 

Det grønne udvalg: 

Arbejdet med hoveddræn går i gang i uge 35. Der 

må forventes, at der vil være støv, støj, store 

maskiner, larm og i korte perioder vil Kærlykken og 

Kærsangervej være lukket. 

 

Affaldshåndering: 

Forslag om at anvende 600 l affaldscontainer.  

 

 

Vandforbrug: 

 

Trailerplads: 

Henvendelse fra en vendeplads om ønske plads til 

flere trailer. 

 

 

 

 

TV – der er lavet en udsendelse om haveparken 

Kæret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden næste bestyrelsesmøde 

indhenter vi tilbud. Derefter tages en 

beslutning. 

Der lukkes for vandet 1. oktober 

 

 

Dette blev diskuteret. Det affødte en 

spørgsmål bl.a. ift. Lokalplanen, hvor 

kan pladserne etableres, samt alt det 

praktiske omkring etablering, vedlige-

hold af en trailerplads og andre 

udfordringer. Der arbejdes videre med 

dette. 

Sendes på Kanal Nord mandag den 

20/8. 

 

 

Kresten og 

Bent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte. 

 

 

Det grønne 

udvalg 
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Vi oplever at mange er forsømte ift. til en ret 

enkelt vedligehold.  

 

Præmiefest – der opfordres til at deltagerne tager 

selv bestik og tallerkner med. 

 

Vi går en ny haverunde og lejere, der 

har forsømt sine haver vil blive 

kontaktet. 

6 Eventuel: 

Laden – ønskes ny moppe.  

 

Birgitte tager kontakt til Kaj, så han 

kan indkøbe dette. 

 

  

7 Næste møde: 18/9 2018 kl. 16- 19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


