
Haveparken Kæret 

Bestyrelsesmøde 16. september 2021 

Tilstede: Else Henriksen, Inge Pape Andersen, Dorthe Vestermark, Kresten Thomsen, 

Cindy Pedersen, Palle Donbæk, Søren Frandsen 

Referent: Else Henriksen 

Pkt. Emne: Konklusion: Ansvarlig: 

1 Godkendelse af referat    

2 Nyt fra formanden: 

2 huse hvor ejer har bopæl uden for 

kommunen 

 

1 hus hvor der er fast adresse til 

anden person end den der står på 

lejekontrakt 

 

Renovation. 

Dorthe og Else har været til møde med 

forsyningen ang. nye regler for 

renovation. 

 

 

 

 

 

 

Hække 

Der vil blive sendt breve ud til de 

lejere, hvor der mangler hække på 

grunden, og hvor hækken ikke er blevet 

klippet i år. 

 

Der er afsendt breve med 

afleveringsattest til ejerne, 

vedhæftet reglerne ang. 

dette. 

 

 

 

Vi skal i den nye sæson 2022 

til at sorterer vores affald. 

I 2022 får vi en container 

med 2 kammer, 1 til 

madaffald og1 til restaffald. 

I 2023 skal vi sorterer i 4 

kammer. 

Der kommer mere information 

vedr. dette. 

 

Iflg. Ordensreglerne skal der 

være ligusterhække hele vejen 

rundt om grunden, og hækken 

skal klippes mindst 1 gang om 

året.  

 

3 Nyt fra kasserer; 

Der er 4 have lejere i restance 

 

Legepladsudvalget har ved fonde og 

private indsamlet   

 

Der er sendt rykkerbreve 

 

Kr. 25295,00 

 

 

 

4  Nyt fra Kredsen: 

Kredsturen til Læsø 

 

 

  

Det var en fantastisk dejlig 

tur. Vi så mange af Læsøs 

gamle huse med tangtage og 

fik historien om mange af 

disse huse. 

En tur på saltsyderiet, 

Østerby havn og ikke mindst 

en helt skøn frokost på 

Nygård med Læsø 

specialiteter. 

 



5 Drænudvalget:    

Klapventiler  

Søren tager kontakt til 

Bangminde ang. Pris på 3 

klapventiler 

 

 

 

6 Legepladsudvalget:   

7 Grønne udvalg: 

Intet nyt 

  

8 Byggeudvalg: 

Intet nyt 

  

9 Diverse: 

Lukning af vand den 23. oktober 

 

Selvom vandet ikke lukkes, må der iflg. 

Lokalplanen ikke være fast overnatning 

i havehusene efter 30. september 2021 

 

 

 

 

Vandet åbnes den 2. april 2022 

 

 

Standerhejsning ved laden søndag den 

3.april 2022 kl-10,00 

 

 

 

Generalforsamling 2022 

 

 

Havevandring 2022 

 

Grunden til den sene lukning er 

på grund af, at vi sender 

breve ud til alle der mangler 

hække på deres grund. Vi 

beder dem plante hække i 

oktober. 

Der skal vand til nye 

hækplanter. 

 

Hvis vejret tillader det. Det 

vil sige hvis der er frostfrit 

 

Foreningen vil være vært ved 

Kaffe/te, rundstykker og 

kage. 

Mere herom senere. 

 

 Lørdag den 28. april 2022 

Tid og sted senere. 

 

Uge 21 og 25 

 

10 Næste møde; 12. oktober 2021   

 


