
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 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 18. september 2018. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Trailerplads: Der har været rettet en henvendelse 

til Frederikshavns Kommune ang. placering af 

trailerplads. Der har været forslag om den 

eksisterende trailerplads ved Kærsvinget og en 

plads nord for Kærlykken. 

 

 

 

Der har været en forespørgsel ang. udformning af 

vendeplads 

 

 

 

Svaret fra kommunen er jævnfør den 

gældende lokalplan, er det ikke lovligt 

at etablere trailerplads. 

Vi har nogle uddybende spørgsmål til 

kommunen. Disse spørgsmål får vi svar 

på senere tidspunkt. 

Birgitte tager kontakt til rette 

vedkommende. 

Birgitte kontakter lejer. 

  

3 Nyt fra kasserer. 

Vand:  

Merforbrug efter den tørre sommer på vand er ca. 

30.000,00 kr.  

Stadig en lejer i restance.  

Faktura vedr. drænarbejdet modtaget, og er i 

orden i henhold til tilbud og fastsatte pris 

Regnskab gennemgået.  

 

 

 

 

 

 

Birgitte kontakter 

 

 

 

 



HAVEPARKEN KÆRET. 

 

4 Nyt fra kredsen: Referat fra Kongres udleveret.    

5 Det grønne udvalg:   

Legepladsudvalget: 

Har tjekket legeplads 

 

Drænudvalget: 

Hoveddræn og nogen af sidedræn spulet. Med godt 

resultat. 

Samletank for natrenovation skal gøres lovlig i for 

hold til gældende regler. 

Haveaffald på affaldspladserne skubbes op 

 

Håndtag i de 5 målerbrønde er rustne og skal 

udskiftes. 

Drænarbejdet fuldført og til aftalt pris. Efter 

udført arbejde blev der målt, hvor meget vand, der 

løber i drænrørene: 

10 l i min – 600 l i timen – knap 15 m3 i døgnet. 

 

Grøft skal renses.  

 

Pumpestation – ansøgning ligger på Frederikshavns 

kommunes embedsmænds skrivebord. 

 

Forsyning -  ang. renovering. 

 

 

Kommunen kan også levere grønne affaldscontainer 

–  

 

 

Der skal ses på nogle stolper ved 

gynger. Legepladsfirma kontaktes for 

et gennemsyn 

 

 

Kresten tager kontakt til entreprenør 

 

Kresten tager kontakt til entreprenør 

 

Søren tager kontakt til VVS og har 

kontakten til VVS 

 

 

 

 

 

Vi venter til foråret. 

 

Vi rykker igen i november 

 

 

Den gældende renovationsplan i 

Frederikshavn Kommune forhindrer os 

i at skifte til privat udbyder. 

Kresten og Dorte arbejder videre med 

dette. 

 

 

Birgitte 

 

 



HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Varmtvandsbeholder i laden tømmes 

Hjertestarter tages ind. 

 

 

Bent ordner dette. 

Birgitte  

6 Evt. 

Generalforsamling: søndag den 7. april 2019. 

Ladebal lørdag den 15. juni 2019. 

Præmiefest lørdag den 3. august 2019. 

 

 

Birgittes mail fungerer ikke længere. Ny mail 

kommer snart på hjemmeside. 

 

 

 

  

7 Næste møde: Tirsdag den 27. november kl. 16.00    

 

 

 

 

 


