
HAVEPARKEN KÆRET. 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 29. april 2019 kl. 16.00. 

Tilstede: Birgitte Nielsen, Dorte Vestermark, Kresten Thomsen, Bent Kruse, Margit Damm.  

Referent: Margit Damm. 

Afbud: Søren Frandsen, Cindy Pedersen 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: Frist: 

1 Godkendelse af referat 25. marts 2019, og fra 

stiftende bestyrelsesmøde 7. maj 2019. 

Godkendt.   

2 Nyt fra formanden: 

12 deltager fra haveparken Kæret til 

repræsentantskabsmødet i Kreds Vendsyssel.  

Valgt blev: 

Formand: Kaj Hansen.   

Kredsbestyrelse: Søren Frandsen . 

Bilags kontrollant: Dorte Vestermark  

Ankenævn: Bent Kruse.   

Vurderingsmand: Else Henriksen. 

 

Kreds Vendsyssel inviterer den sidste weekend i 

august medlemmerne på endags tur. 

 

Siden sidst henvendelse vedr. vand, skader på 

vandslanger, nye affaldscontainere 

   

3 Nyt fra kasserer. 

Regnskabet gennemgås. 

Ekstra opkrævede penge fra jubilæumsfesten er 

overført til drænkontoen. Den praksis fort- 

sættes fremover. 
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4 Nyt fra kredsen:  .   

5 Drænudvalg: 

Uge 19: påbegyndes/færdiggøres dræn fra 

legepladsen og ud til SV. 

Derefter etableres pumpestation 

Arbejdet udføres af Bangsminde Maskinstation 

ligesom drænarbejdet i 2018 

Pumpestation:  

Se under drænudvalg 

Bygning og vedligehold:  

Vinduer til stuehus leveres og monteres i maj. 

Det grønne udvalg: 

Fundet utæt vandhaner. 

 

Opdaget rustne rør.  

Der vurderes at opsætte stophaner på samtlige 

vendepladser. 

 

Vandaflæsning: 25/4. 

Affaldscontainer: 

Har opmålt på alle vendepladser til container. 

Der var et godt fremmøde på næsten alle 

vendepladser. En rigtig god og positiv oplevelse 

Vendepladser skal være udført senest uge 21. 

 

 

2 vendepladser var der ikke mødt nogen op. 

Der rykkes via facebook for kontakt med disse 

havelejere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blev ordnet i samarbejde med vendepladser. 

 

Der bliver indhentet tilbud på stophaner ved 

alle aftapningssteder. Arbejdet planlægges 

udført til efteråret. 

 

 

 

Søren bestiller fliser og sand til 

vendepladserne. 

1 vendeplads har allerede udført flisearbejdet 

både for at tilgodese kravene fra 

renovationsfolkene, men har i samme omgang 

forbedret vilkårene for havelejernes 

muligheder på vendepladsen. Stor ros. 

 

 

Birgitte følger op. 
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Skraldestativer: 

Et stativ står på hver vendeplads til dåser. 

Vendepladsen skal selv stå for tømning. 

De øvrige andre samles ved laden.  

Via opsalg/facebook/hjemmesiden gøres 

opmærksom at de kan købes for 50 kr. stk.  

Interesserede kan ligge en seddel i postkassen. 

Legepladsudvalg: 

Intet. 

Havevandring: 

Uge 22. Mandag den 27. maj kl. 16.00. 

Uge 28. Onsdag den 10. juli kl. 16.00. 

Birgitte og Just går på havevandring i uge 29. 

Der ses på hæk, græs, haven generelt, høje 

træer, træer over dræn. 

Der ses også på haveforeningen egne høje 

træer. 

Lade bal den 15. juni.  

Præmiefest den 10. august. 

 

 

 

 

Det grønne udvalg samler dem sammen. 

Birgitte sætter opslag på Facebook 

 

 

 

6 Evt.:     

7 Næste møde: 12. juni kl. 16.    

 

 

 

 

 


