
Haveparken Kæret 

Bestyrelsesmøde 28. juni 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: 
 

14. juni møde med borgmesteren Birgit 

Hansen og Teknik- og kulturdirektør 

Thomas Eriksen 

Kredsformand Søren Frandsen, 

Formand for Lille Bangsbo 

Marianne Pedersen, formand 

for Flade Enge Mads Bang 

Simonsen og formand for 

Kæret Else Henriksen. 

Vi havde et lille uformelt 

møde ang. muligheden for at 

ligge vand ind i husene. 

 

De var ikke totalt afvisende, 

men ville undersøge hvad og 

hvordan man gjorde i andre 

kommuner. 

 

 

 

 

3 Nyt fra kasserer; 

 Regnskab gennemgået 

 

 

Regnskab godkendt 

 

 

4  Nyt fr Kredsen: 

 

 

  

  

5 Drænudvalget:   

  

 

Sidste etape af hoveddræn 

bliver udført i 2022. 

Derefter tages stilling til evt. 

dræn i sidestierne, alt efter 

behov. 

 

 

 

 

6 Legepladsudvalget: 

 

20 juni var der arbejdsdag 

 

 

 

 

 

 

Det var en rigtig god dag, der 

var kommet mange for at 

hjælpe til. 

Bestyrelsen siger tak til 

legepladsudvalget for den 

store indsats. 

Gyngestativ og sandkasse 

bliver stillet op i uge 35. 

 

 



 

Ansøgning om legetårn 

Udvalget ansøgte om tilladelse 

til at der kunne stilles et 

legetårn op (Filuren Pioneer). 

Legetårnet er primært lavet 

at oliebehandlet lærketræ, 

derved meget lidt vedligehold. 

 

Udvalget går nu i gang med at 

søge fonde til dette projekt. 

  

 

7 Grønne udvalg: 

Henvendelse vedr. grus belægningen på 

Kærsvinget. 

 

 

 

Det grønne område ved Kærsvinget 36-

95-93 

 

 

 

 

 

 

 

Sluse/kontraklap ved pumpestation 

Hullerne vil blive fyldt med 

asfaltgrus. 

Vejen på hver vendeplads skal 

have lejerne selv stå for. 

 

 

Der tages kontakt til 

beboerne i disse huse ang. 

hvordan denne plads kan 

forskønnes og bruges. 

 

Iflg. Kommunen må 

Der ikke bygges og der må 

ikke være gennemkørsel 

 

Ved skybrud når der er meget 

vand lukker slusen ikke 

ordentlig til. 

Miljøteknikker Allan Jensen, 

Frederikshavn kommune har 

været på Kæret for at finde 

en løsning.  

I første omgang bliver 

rørudløbet hævet. 

 

  

 

8 Byggeudvalg: 

Henvendelse vedr. 

 

Opstilling af stor pool, hvor der købes 

vand fra sommerhus 

 

 

 

 

Dette kan der ikke gives 

tilladelse til, iflg. 

Ordensreglerne må der ikke 

opsættes badebassin på mere 

end 200 l.  

 

9 Generalforsamling; 

Dagsorden 

Dagsorden gennemgået og 

rettet til. 

 

10 Næste møde; 2. august kl. 10.00   

 


