
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 21. januar 2019 kl. 16.00. 

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

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 27. november 2018. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Siden sidste møde, har det været en forholdsvis 

rolig periode. 

Frederikshavn Kommune positivt indstillet i 

forhold til tilladelse til pumpestation. 

Vi forventer snart, at få endeligt svar på 

høringsrunden fra Frederikshavns Kommune vedr. 

opsætning af pumpestation. 

Birgitte efterlyser 2 årskalendere fra 

Haveforbundet, som var bestilt til 

bestyrelsesmedlem, lå på bordet i kontoret og nu 

er væk? Regningen er betalt. 

 

 

Birgitte følger 

op med 

Frederikshavn 

Kommune – 

hvis ikke der 

kommer brev 

før næste 

møde 

Februar 

2019 

3 Nyt fra kasserer. 

14 i restance p.t. 

Regnskab 2018 gennemgået. 

Budget 2019 gennemgået. 

Forsikring: Arbejdsskadeforsikring 

(Haveforbundet) fx i forbindelse med frivilligt 

arbejde på arbejdsdage. 

 

Fristen netop udløbet og vi 

gennemgår på næste møde evt. 

restancer, som skal handles på 

 

Vi anser denne forsikring som en vi 

må have. Forsikringen bestilles. 

 

Birgitte 

 

 

 

 

Dorte 

 

Februar 

2019 

 

4 Nyt fra kredsen: Intet.    

5 Drænudvalg:  

Det nye hoveddræn afsluttes nu ved træerne på 

legepladsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Forslag: at videreføre dette hoveddræn 110 m  

længere mod syd til Kærsvinget. Der lægges 3 

sidedræn. 

Drænudvalget har indhentet tilbud på denne 

etape. 

Næste projekt: 

Hoveddræn begynder mod nord (Kærlykken 67) 

og mod syd helt til Kærsange. 

 

Bygningsudvalg: 

Vedligehold af bygninger. Der er meget dårlige og 

rådne vinduer i stuehuset. 

 

 

 

Udskiftning af låse og nøgler til kontoret og 

laden. 

 

Pruttønden er udskiftet og er nu lovlig.  

 

 

Skiftes fliser ved pruttønden til foråret. 

 

Denne etape besluttes at fuldføre i 

løbet af foråret.  

 

 

 

 

Drænudvalget indhenter tilbud. 

Derefter vurderes, hvornår dette 

projekt kan startes op. 

 

Da bestyrelsen har vedligeholdelses- 

pligten besluttes, at vinduerne skal 

udskiftes. Bygningsudvalget 

indhenter tilbud. 

 

Dette iværksættes. 

 

 

Entreprenør sender de lovpligtige 

papirer til Frederikshavn kommune og 

Haveparken. 

Det grønne udvalg udfører dette. 

Drænudvalget 

 

 

 

 

 

Drænudvalget. 

 

 

 

Bygningsudvalg 

 

 

 

 

Bygningsudvalg 

Foråret 

2019 

6 Evt.:     

7 Næste møde: tirsdag den 26. februar kl. 16.00    

 

 

 


