
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september kl. 16.00. 

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

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 14. august 2018. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Behandlet mange klager.  

   

3 Nyt fra kassereren: 

Stadig 2 restancer.  

 

Budgettet gennemgået. 

 

Der rettes henvendelse til de to 

havelejere 

 

 

 

 

 

4 Nyt fra kredsen:    

5 Det grønne udvalg:  

Rådne planker fjernet fra skibet/legepladsen. 

Fjernet en masse grene på fællesområdet. 

Legepladsudvalget: 

Der kontrolleres skruer og beslag. 

Drænudvalget: 

Er begyndt den 12/9 – 18. Arbejdet med fornyelse 

af hoveddræn forløber planmæssigt. Sidedræn 

laves, når hoveddræn er færdig. 

I forbindelse med at anlægge nye hoveddræn 

fjernes de gamle, og der er opdaget, at der er 

opkoblet rør fra haver til hoveddræn.  

Bestyrelsen har fokus på, at afledning fra lejemål 

skal være lovlig.  

Pumpestation – ansøgning er fremsendt til 

Frederikshavn Kommune.  

 

 

 

 

 

 

Arbejdet udføres ud fra fast tilbud og 

pris 

 

Hvis lejerne uretmæssigt kobler sig på 

hoveddræn/dræn betragter 

bestyrelsen dette som ulovligt og vil 

være opsigelsesgrund af lejemål. 

 

Vi afventer sagsbehandlingen. 

 

  

 



HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Vandstandsmåler: Kan aflæse vandstanden på 

Frederikshavns Kommune hjemmeside. 

Affaldscontainer: Der er indhentet tilbud 

 

 

 

 

 

Trailerplads: Der er et stykke jord til venstre for 

Kærlykken. Der kan ryddes et stort stykke. 

Kærsvinget har en trailerplads. 

 

 

 

 

Der har været en ekstra havevandring, og 

desværre er mange haver her i sensommeren 

forsømte og mangler meget vedligehold.  

 

 

 

Konklusion: Vi siger ja tak til tilbud fra 

Peter Sørig. 2019 vil der komme til at 

stå container på hver vendeplads og 

Laden. Der må kun være 

husholdningsaffald i disse containere. 

 

Der rettes henvendelse til 

Frederikshavn kommune med henblik 

på etablering af trailerplads. 

Bestyrelsen ønsker at vide om det 

tænkte område kan bruges. Vi 

arbejder videre med det. 

 

De værste haver vil modtage en 

henvendelse fra haveforeningen. Der 

opfordres til at bruge efterår/vinter 

til at bringe haverne i orden.  

6 Evt. 

Bent orienterede fra deltagelse i kongressen. 

 

 

  

7 Næste møde: 23.oktober 2018 kl. 16- 19.    

 

 

 


