
Haveparken Kæret 

Bestyrelsesmøde 31.maj 2021 

Tilstede: Ele Henriksen, Bent Kruse, Dorte Vestermark, Kresten Thomsen, Cindy Pedersen, 

Palle Donbæk 

Referent: Else Henriksen 

 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: 

1 Godkendelse af referat    

2 Nyt fra formanden: 
 

 

Den 16. juni holder formanden 

for Lille Bangsbo, Flade Enge, 

Kæret og formanden for 

Kredsen til et uformelt møde 

med borgmester Birgit Hansen 

og formanden for forsyningen 

Erik Trolle ang. vand og 

spildevandsproblematikken i 

haveforeningerne.  

 

3 Nyt fra kasserer; 

Regnskab gennemgået 

 

Salg af huse 

 

 

Godkendt 

 

16 stk. 

 

 

4  Nyt fra Kredsen: 

Repræsentantskabsmøde 

 

Udflugt for medlemmerne  

 

  

Afholdes den 26/8 kl. 19.00 i 

Lille Bangsbo 

 

Der arbejdes på en tur til 

Læsø.  

 

5 Drænudvalget:   

  

 

  

Intet nyt 

 

 

 

 

6 Legepladsudvalget: 

Opsætning af gyngestativ 

 

Fundraiser til legeplads 

 

Despotionsfunden i Frederikshavn 

kommune   

. 

Der bevilliges kr. 15000.00 

 

Godkendt  

 

Der ansøges om tilskud til 

legepladsen 

 

7 Grønne udvalg: 

Asfaltgrus 

 

Affaldscontainer på vendepladserne 

Problemer med hvad der må kommes i. 

 

Kompost og grenpladserne 

 

Der bestilles mere grus 

 

Der laves opslag til hver 

vendeplads 

 

 



 

  

Der laves skilt med x over en 

trailer.  

8 Byggeudvalg: 

 
 

Intet nyt 

 

9 Diverse: 

Bygningsudvalg: 

Forsikringer 

 

 

Generalforsamling: 

Dagsorden 

 

 

 

Afholdelse af generalforsamling 

 

 

 

Havevandring: 

Gennemgang af 1 havevandring i år. 

 

 

Næste havevandring bliver i uge 25. 

 

Laden: 

Hvordan får vi Laden gjort brugbar. 

 

 

 

 

 

Arbejdsdage i Laden 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi til evt. Renovering   

Gennemgang af forsikringer på 

bygningerne. Der tages 

kontakt til Frederikshavn 

kommune ang. hvem der står 

for forsikringerne. 

 

Gennemgang af dagsorden 

Dagsorden udsendes 1 måned 

før generalforsamling. 

 

Bingohallen Hobrovej i 

Frederikshavn den 14. august 

kl. 10.00. 

 

 

Der er alt for mange haver 

hvor især hækkene ikke er i 

orden. 

 

 

 

Efter af der har været 

udluftning i Laden hele 

vinteren er bestyrelsen meget 

optimistisk i forhold til evt. 

brug af Laden. 

 

Bestyrelsen indkalder til 4 

arbejdsdage i juli 1-2-3 og 4 

juli. 

 

Vi skal have loftet ned og 

gulvet op for at se hvor 

fugten kommer fra. 

 

Når vi ved hvad der skal laves 

kan vi komme med et overslag 

til generalforsamlingen. 

  

 

10 Næste møde; 28. juni kl. 10.00   

 


