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Haveparken Kæret d. 04. August 2021 
 

O RD I N Æ R    G E N E R A L F O R S A M L I N G 

Lørdag d. 14.08.2021 kl. 10. 
 

6. Indkomne forslag. 

6.c Forslag fra Medlem. 

Regel 1.6. Pool på max 200L ændres til 2000L 
 

6.d Forslag fra Medlem. 

Ny regel. Man må ikke vaske bil på kæret. 
 

6.e Forslag fra Medlem. 

Der må ikke vandes fra kl.10 – kl. 20 på kæret, med mindre det er fra selvopsamlet 

regnvand. 
 

6.f Forslag fra Medlemmer. 

Når dræn arbejdet er færdig skal de ekstra midler som vi indbetaler til nye dræn 

overgår til en vand konto. Vand kontoens midler skal bruges til løbende at udskifte de 

gamle vandrør på kæret, så de bliver frost sikre mm og derved slipper for alle de 

utætheder hver forår (det vil forventes at give en god vandbesparelse) 
 

Ændrings forslag fra Bestyrelsen: 

De ekstra midler som vi indbetaler til nye dræn overgår til Vand/Spildevands konti, 

som skal benyttes i forbindelse med en eller flere af følgende scenarier: 

 Udgift i forbindelse med utæthed eller andre 

reparationer/vedligehold/fornyelser af foreningens lovlige vandledninger på 

området. 

 Tilskud til foreningens udgifter i forbindelse med en forventet lovliggørelse af 

vand/spildevands forhold på området. 

 Ved eventuelt afslag på lokalplans ændring angående vand/spildevand, er det 

tilskud til lovliggørelse af foreningens vandinstallationer i forhold til 

nuværende lokalplan. 
 

6.g Forslag fra Medlemmer. 

Alle støre indkøb/vedligehold mm. som overskrider 20.000 kr. samlet på et årsværk 

skal vedtages på en generalforsamling.  

(De 20.000 kr. er et foreslået beløb) 

Evt. rep. af dræn/vand kunne beløbet være støre. 
 

6.h Forslag fra Medlemmer. 

Investering i mini læsser samt vejhøvl, så vi kan lave vores grusveje, 

sammenskrabning af have affald mm. uden at hyre hjælp udefra, der ud over kan 

maskinen bruges til eks. Græsslåning, hæk klipning mm. 
 

Pris mellem 150.000-250.000 kr. alt efter hvad maskiner der vælges. 


