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Bestyrelsesmøde mandag den 25. marts 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: Ansvar

lig: 

Frist: 

1 Godkendelse af referat 26. februar 2019. Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

Henvendelse fra Frederikshavns kommune ang. 

tilladelse til etablering af privat pumpelag ved 

haveparken Kæret og ved Sommerhusforeningen 

Apholmengaard. Dog er der en klageadgang på 4 

uger. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: 

”Vandplans-indsatserne 2016-2021 skal der sikres 

en bedre vandkvalitet i forureningsbelastede 

vandløb og søer. Lerbæk er udpeget som 

indsatsområde. En væsentlig kilde til forurening 

kan være spildevand, og skal derfor gøres en 

indsats for at forbedre spildevandsforholdene i de 

udpegede områder. ” 

Det er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

der har udpeget områderne og det er kommunerne, 

der skal sørge for, at der sker en forbedret 

rensning af spildevand. 

 

Der har været en forespørgsel fra Sommerhus-

 

Bestyrelsen afventer endelig godkendelse 

efter klageadgangen er udløbet og 

derefter vil arbejdet umiddelbart gå i 

gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavns Kommune har indkaldt til 

møde med Haveforeningen Kæret i uge 

16.Birgitte, Bent og Kresten deltager. 

 

 

Generalforsamling 2018 har bestemt at 

udlejning af Laden stoppes i 2020. Der 
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forening  Apholmengaard, om de kan leje Laden til 

deres generalforsamling næste år (2020). 

 

 

 

Der er indkommet 2 forslag til 

generalforsamlingen. Forslagene blev gennemgået. 

 

afventes rapport vedr. Ladens tilstand, 

udbedringsforslag og omkostninger før der 

tages yderligere stilling til Ladens fremtid 

og udlejning. 

 

Forslagene lægges på hjemmesiden 

Haveparken-Kæret. Birgitte gør 

opmærksom på de nye forslag på Facebook. 

3 Nyt fra kasserer. 

Arbejdsskadeforsikring.  

 

 

 

 

Restancer 

Hussalg: hidtil i år - 5 huse. 

 

Det er ikke nødvendigt at tegne 

arbejdsskadeforsikring, da denne 

forsikring kræver at det skal være lønnet 

arbejde. 

 

Ingen i restancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nyt fra kredsen:  Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.   

5 Drænudvalg: 

Færdiggørelse/fortsættelse af nye dræn fra 

legepladsen og til Kærsvinget. 

 

Pumpestation:  

Prisoverslag fra diverse firmaer fremlagt. 

 

 

Bygning og vedligehold:  

Bent forlader mødet under dette punkt. 

Vinduer i stuehus. Prisoverslag fra diverse firmaer. 

 

 

Søren kontakter firma med påbegyndelse 

snarest. Der er indhentet fast pris. 

 

 

Firma blev valgt ud fra fast pris. Søren 

kontakter firma, så opstart kan 

påbegyndes snarest. 

 

 

Firma blev valgt ud fra fast pris, søren 

kontakter firma. Birgitte kontakter murer. 
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Det grønne udvalg: 

Købt maling til kontoret. 

Fliser flyttes fra bålplads/legepladsen til 

nedlægning ved pruttønden. 

Der er malet vinduer i stuehuset. 

Vejfyld bestilles. 

Affaldscontainer: 

Kommunen stiller krav vedr. pladsen, hvor 

affaldscontainer skal stilles. 

Der skal lægges fliser under containeren og fliser 

således at renovationen kan flytte container på 

fliser. 

 

 

 

Frederikshavn Kommune vil tømme flaske- og 

papircontainer oftere end hidtil. 

 

 

Kresten og Bent udfører dette arbejde. 

 

 

Det grønne udvalg bestiller vejfyld. 

 

Bestyrelsen håber på hjælp fra kolonister 

til dette arbejde. 

Opslag vedr. hjælp til at få lagt fliser på 

hver vendeplads. 

Foreningen betaler fliser og sand. 

Arbejdsdage kan bruges til dette. 

Container sættes ude ved vejen i begynd- 

elsen. 

 

6 Evt.:     

7 Næste møde: mandag den 29. april kl. 16.00    

 

 

 

 

 

 


