
D E K L A R A T I O N

F O R

H A V E F O R E N I N G E N "G R U N D E T"

§ 1

Område:

Området omfatter en parcel nr, 2 af matr. nr, lk Kirkeby by,
Hornstrup sogn og omfatter 99 fritidshaver og fælles grønne
arealer samt befæstede stiarealer og parkeringsplads m.v,
alt som vist på vedhæftede kort.

§ 2

Stier og parkeringsplads:

Beliggenhed af stier og parkeringsplads fastlægges som vist
på vedhæftede kort.

De 3 m brede stier må - bortset fra renovations-, brand- og

redningskøretøjer, samt lastvogne til transport af byggemate-
rialer, gødning og haveaffald o.l. - ikke befærdes med motor-
køretøjer. For at forhindre misbrug opsættes bomme mellem
parkeringspladsen og stierne. Dispensation kan i særlige til-
fælde gives af bestyrelsen for haveforeningen, f. eks. til
gangbesværede.

§ 3

Fælles anlæg:

Foruden de i § 6 nævnte havehuse og udhuse kan der efter
kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres en kiosk-
og toiletbygning på det på vedhæftede kort angivne sted.

De på kortet viste grønninger skal anlægges som græsplæner
og vedligeholdes og klippes som en helhed.

Disse græsklædte fællesarealer må benyttes til ophold, leg
og spil og bærplukning langs skovbrynet m.v.

Der kan på de på kortet viste steder anlægges legeplads,

boldbane og plads til Sct. Hans bål. På sidstnævnte sted

må kun afbrændes bål i forbindelse med Sct. Hans eller ved

andre lejligheder, vedtaget af haveforeningens bestyrelse.

Alle fælles anlæg vedligeholdes ved bestyrelsens foranstalt-

ning. Dette gælder også hækkeklipning af såvel højde som

side vendende mod fællesarealer.

Alle hække holdes i 1,80 m højde og skal uden undtagelse

være samme træart, nemlig alm. dansk bøg. Hækkene må så-

ledes ikke udskiftes med plankeværk eller mur.



De viste beplantningsbælter skal etableres straks med en

passende blanding af alm. forekommende danske planter i

forskellige højder, og skal vedligeholdes således, at mest

mulig afskærmende virkning mod omgivelserne opnås samtidig

med, at beplantningen indføjer sig mest muligt i landskabet.

Der må således ikke udelukkende anvendes stedsegrønne træer.

Mod skoven mod nord etableres ikke beplantningsbælte, men

den del af skoven, der ligger på haveforeningens område,

skal vedligeholdes forstmæssigt og iøvrigt altid forblive

skov, hvorved bemærkes, at skoven er fredskov, jfr. skovlo-

vens § 1.

 § 4

Områdets anvendelse:

Området forbeholdes til fritidshaver, anlagt overensstemmen-

de med nærværende deklaration og vedhæftede kort.

Yderligere anlæg af haver indenfor området må ikke finde

sted såvelsom arealet ingensinde må overgå til anden anven-

delse, jfr. § 5.

De enkelte haver kan ingensinde selvstændigt matrikuleres

eller afhændes.

 § 5

Ophør:

Hvis anvendelsen til fritidshaver ophører, skal områder at-

ter drives landbrugsmæssigt og sammenlægges med landbrugs-

ejendommen matr. nr. lk og 2c smst., hvorfra området er ud-

stykket eller sammenlægges med anden bekvemt beliggende

landbrugsejendom.

 § 6

Haveloddernes benyttelse.

På hver havelod må kun opføres eet havehus og eet udhus.

Beliggenhed og udformning fremgår af § 7. Husene må kun be-

nyttes til overnatning i tiden fra 1. maj til 30. september

samt iøvrigt til week-endophold og må iøvrigt ikke fremlejes.

Have og hus skal holdes i pæn og sømmelig stand. Haven må

kun anvendes til almindelig havebrug, og der må ikke holdes

husdyr, herunder bier.

Træer i haverne må ikke blive så høje, at de i væsentlig

grad overskygger naboens have.

Afbrænding af haveaffald o.a. må kun finde sted efter nærme-

re af haveforeningens bestyrelse angivne regler.

 § 7

Bebyggelse:

Det bebyggede areal må incl. udhus ikke overstige 30 m2.

Ingen bygning må opføres med større højde end 2,4 m målt fra

terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade og 3 m målt fra

terræn til tagrygning.



Der må ikke udføres kælder, men en mindre grube til opbe-

varing af madvarer og læggekartofler m.v. er dog tilladt.

Alle bygninger skal opføres parallelt med eller vinkelret

på haveloddens begrænsning og må ikke bygges grænsen nær-

mere end 2.50 m.

Bygningerne må kun opføres af nye materialer og skal i sine

væsentlige træk have en sådan udformning og fremtræden, at

der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet opnås

en god helhedsvirkning.

Hvor overflytning af huse fra andre haveområder finder sted,

må dette kun ske efter godkendelse af haveforeningens besty-

relse.

Sivebrønde fra køkkenvask, vandkloset og septiktanke kan ik-

ke tillades, men på hver havelod må indrettes tørkloset i

havehus eller udhus, såfremt denne ordning ikke er genevol-

dende for omgivelserne.

Iøvrigt henvises til bestemmelserne i bygningsreglementets

kap. 13.

Før noget byggeri påbegyndes eller overflyttes fra andre

haveområder, skal der til godkendelse af dets overensstem-

melse med deklaration og byggelovgivningen forelægges kom-

munalbestyrelsen tegninger, der viser bygningens beliggen-

hed, størrelse, form og indretning.

§ 8

Forsyning:

Ved områdets etablering fremføres vandledning langs hoved-

stierne med vandhane med passende mellemrum.

Senere forsyning med vandledning til hver have samt EL-,

fællesantenne og telefonledning kan ske, såfremt bestyrel-

sen beslutter det.

§ 9

Administration:

Til at varetage den daglige administration skal havefor-

eningen vælge en bestyrelse, som bl.a. skal sørge for op-

fyldelsen af de i denne deklaration fastsatte bestemmelser.

§ 10

Påtaleret:

Påtaleretten tilkommer Vejle kommune, byudviklingsudvalget

for Vejle-egnen, landbrugsministeriet og fredningsnævnet

for Vejle amts sydlige fredningskreds.

Landbrugsministeriet har dog kun påtaleretten for § 5 og

fredningsnævnet kun påtaleretten for § 3, afsnit 7 om be-

plantningsbælter samt påtaleret for § 5-

§ 11

Dispensationer:

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende



deklaration kan efter ansøgning fra bestyrelsen indrømmes

af Vejle kommune, såfremt karakteren af det område, som

deklarationen søger at skabe, ikke derved ændres.

§12

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. lk Kirkeby

by, Hornstrup sogn med prioritet forud for al pantegæld.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ej-

endommens blad i tingbogen.

I medfør af § 4 stk. 2, i byggeloven (lovbekendtgørelse nr.

361 af 17. juli 1972) tiltrædes foranstående deklaration af

bygningsmyndigheden for Vejle kommune.

Vejle byråds Byplanudvalg, den 15/2 1974.

Indført I dagbogen for Civilretten I Vejle





Undertegnede ejer af matr. nr. lo Kirkeby by, Hornstrup
sogn deklarerer for sig og efterfølgende ejere, at der pålægges
matr. nr. lø sålydende

Ejeren er pligtig at drage omsorg for, at der på det på
vedhæftede rids med grå farve viste oversigtsareal hverken va-
rigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes be-
voksning af større højde end 1 m over en flade gennem de tilstø-
dende vejbaners midte. Denne bestemmelse omfatter ikke sne.

I tilfælde af overtrædelse af servitutten er Vejle kom-
mune berettiget til at bringe forholdene i overensstemmelse med
servitutten på lodsejernes bekostning.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr. nr. lø Kir
keby by, Hornstrup sogn med prioritet forud for pantegælden på
ejendommen. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises
til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleretten tilkommer Vejle kommune.

I medfør af $ 4, atk. 2, i byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 361 af 17/7
I972) tiltrædes foranstående deklaration af bygningsmyndigheden for Vej-
le kommune.

 Vejle byråds Ejendomsudvalg, den 12/12 1974.

D E K L A T I O N
__________________

B E S T E M M E L S E:
______________________







til deklaration for mar. nr. l-k Kirkeby by, Hornstrup sogn,

af 15/2-1974, lyst første gang 1. marts 1975.

------------------------------------------------------------

Til § 7 gøres følgende ændring:

Første linie der lyder som følger: Det bebyggede areal må

incl.

udhus ikke overstige 30 m2 udgår og erstattes af

Det bebyggede areal må incl. udhus ikke overstige 50 m2.

Iøvrigt forbliver deklarationen uændret gældende.





O V E R E N S K O M S T

=======================

Mellem Andelsselskabet Hornstrup Vandværk og Grundet Haveforening

er der indgået følgende overenskomst til nærmere udbygning af den mellem

parterne den 29. dec. 1973 indgåede aftale om levering af vand til

95 kolonihaver beliggende på parcel nr. 2 af matr.nr. lk Kirkeby,

Hornstrup sogn.

Hornstrup Vandværk forpligter sig som hidtil til at levere vand

til Grundet Haveforening, og den oprindelige aftale med opsætning af

standere med automatlukning opretholdes. Vandværket er dog indforstået

med forsøgsvis at tillade, at der istedet for for Haveforeningens egen

regning monteres standere med normal skruelukning, dog under forudsæt-

ning af, at der ikke under nogen omstændigheder foretages vanding med

slange. Haveforeningen er ligeledes berettiget til for egen regning at

montere yderligere standere, hvorved bemærkes, at alle anlægs- og repa-

rationsarbejder, der udføres af Haveforeningen, alene må udføres af

den af Haveforeningen udpegede havmand.

Haveforeningen forpligter sig til at tilkendegive overfor sine

medlemmer, at misligholdelse af nærværende aftale medfører ret til for



Haveforeningen at opsige lejemålene med de medlemmer af haveforeningen,

som ikke følger retningslinierne i nærværende aftale. Vandværket er i

den forbindelse berettiget til at udøve kontrol vedr. overholdelse af

forsyningsaftalen.

Prisen for levering af vand reguleres løbende efter Vandværket

hidtidige praksis, således at de procentvise stigninger er de samme

for henholdsvis Vandværkets andelshavere som for de enkelte havepar-

celler, hvorved bemærkes, at der p.t. betales 43,5o kr. pr. have pr.

år og 398,oo kr. for andelshaverne pr. år. Haveforeningen forpligter

sig til selv at opkræve vandafgifterne hos sine medlemmer, således at

der sker samlet afregning til vandværket. Haveforeningen forpligter

sig endvidere til at underrette vandværket om nye havers etablering.

Det er endeligt aftalt, at Haveforeningen fremover med 2 med-

lemmer er berettiget til, uden stemmeret, at deltage i Vandværkets

generalforsamling, men således at repræsentanterne kan få ordet og ud-

tale sig om de emner, der er under debat på generalforsamlingen.



Vejle Kommune




