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Bestyrelsesmøde onsdag den 29. april 2020.kl. 16.00. 

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

Referent: Margit Damm. 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: 

1 Godkendelse af referat 2. marts 2020. Udsat til næste møde.  

2 Nyt fra formanden: 

En del henvendelser – mest klager over naboer og 

spørgsmål vedr. byggeri og drivhuse. 

Der er modtaget brev fra Frederikshavn Kommune 

vedr. ”status på Spildevandssituationen i alle tre 

haveforeninger i Frederikshavns Kommune.” 

I den forbindelse har Kommunen har henvendt sig til 

Kolonihaveforbundet for at få lovliggjort dette. 

Drøftelse angående dette. 

 

Taget til efterretning. 

 

 

Vi skal sikre os, at bestyrelsen bliver en part i 

disse forhandlinger. 

Kredsformand Kaj Hansen kontakter 

Haveforbundet på vegne af alle haveforeninger i 

Frederikshavn. Birgitte holder kontakt med Kaj 

angående udvikling og fremgangsmåde. 

 

3 Nyt fra kassereren: 

Regnskabet gennemgået.  

 

Det ser fornuftigt ud. 

 

 

4 Nyt fra kredsen: Intet nyt – Coronatid – møder 

aflyst indtil videre 

.  

5 Drænudvalg: 

Etape 1 er færdig.  

Etape 2 er påbegyndt. 

Etape 4 foreslås etableret, når etape 2 er færdig. 

 

 

 

 

 

 

Ud fra en økonomisk vurdering besluttes det, at 

prøve at få dette effektueret. Søren 

forespørger Bangsminde, om muligheden for at 

fortsætte med etape 4 umiddelbart når etape 2 
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Bangsminde har gjort opmærksom på, at i etape 1, 

findes nogen træer, hvis rødder vil komme til gro ind i 

de nye dræn. 

 

 

Der har været lækage på en hovedvandledning på 

Kærløkken.  

Det grønne udvalg: 

Kresten og Bent ryddet op på grund til SA 70. Kører 

affald væk, når der er tid.   

Legepladsudvalg: 

Margit og Cindy har fjernet græs under og omkring 

klatrestativet, så faldunderlag er nu forsvarligt der. 

Ifølge Legepladsrapport fra Frederikshavn Kommune, 

skal træstolper rundt ”skibet” fjernes. (Rådne). 

Når træstolper er fjernet, skal græs også fjernes, så 

sandunderlag er i forsvarlig stand. 

Drøftelse vedr. gynger, pris på overligger, eller om 

stativet også skal udskiftes. 

Bygningsudvalg: 

Laden skal udluftes hen over sommeren. 

Spildevand: 

Robotplæneklipper: 

Plæneklipper stillet op, kabler lagt ned.  

Der arbejdes med etablering af strømstationer til de 

to plæneklippere. 

er fuldført. Når etape 4 sættes i gang, oplyser 

Birgitte om dette på Facebook. 

 

Søren kontakter Bangsminde for at finde ud, 

hvor træerne står. Birgitte vil så kontakte de 

implicerede havelejere for aftale om at fælde 

træerne 

 

Søren har i samarbejde med håndværkere fået 

ordnet dette. 

 

 

 

 

 

 

Søren spørger Bangsminde, om de har mulighed 

for at gøre dette. 

 

 

Birgitte kontakter ”Lillebjørn” vedr. hvilken 

stand gyngestativet er i..  

 

Bent tager sig af dette. 

 

 

 

Dorthe kontakter Elfirma og aftaler det videre 

forløb.  Søren og Dorthe arbejder videre med at 



HAVEPARKEN KÆRET. 

 

 

 

 

Drøftelse om, der skulle være en ugentlig ”fridag” for 

plæneklipperne. 

Plæneklippere tilsluttes en mobiltelefon. 

De omkringliggende vendepladser skal orienteres om de 

nye plæneklippere og specielt nedlagte kabler samt at 

der ikke må stå trailere/biler på det grønne område. 

få strømstationer etableret og få plæneklippere 

i gang hurtigst muligt. 

Skal kodes ind, hvis dette vedtages. 

 

 

 

Birgitte gør dette. 

6 Evt. 

De resterende 6 affaldsstativer, der står op ad 

Kærløkken skal fjernes. De er meget rustne. 

  

7 Næste møde: ikke aftalt grundet Corona – 

indkaldes hvis der er brug for en opdatering ift. 

praktiske opgaver. 

  

 

 

 

 


