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Haveforeningen Grundet 

Nyhedsbrev nr. 12. 

 

Fællesarbejde 
                Markedsdag 

Juni 2013 

Sankt Hans fest 
 På en lidt anden måde! 

Aktivitetskalender 

Krav om byggetilladelse: Skorsten—pejs—brændeovn. 
Aftrækssystemer har karakter af en tilbygning  og kræver bygge tilladelse fra kom-
munen. Det følger ligeledes, at i de tilfælde byggearbejdet er en ombygning/
forandring i bebyggelsen, skal der søges bygge tilladelse fra kommunen, såfremt 
ombygningen/forandringen er væsentlig i forhold til bestemmelser i byggelovgiv-
ningen, herunder de konstruktive krav i BR10 kap. 4.  
Hvorvidt ombygningen/forandringen er væsentlig beror på kommunens konkrete 
vurdering. (Se nærmere i bladet på side 11)  

Dart !!! Dartspil aftenen er foreløbig aflyst grundet manglende interesse. 
Hvis nogen ønsker at spille dart, kort eller lignende, så kontakt Helle tlf. 5131 6304 
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Bestyrelsen: 
Formand: Preben Jepsen,  have 134 Tlf.: 4013 1250 
Næstformand: Lotte Borup,  have 188 Tlf.: 2142 9249 
Kasserer: Sonnich Jensen have 10 Tlf.: 2031 1766 
Medlem: Karin Thomsen have 24 Tlf.: 2910 4593 
Medlem: Knud Mikkelsen have 178 Tlf.: 4010 5246 
 

Spildevandstanke: 
 
Ønsker du at få nedgravet en spildevandstank, skal du kontakte en autoriseret kloak-
mester, der ansøger kommunen om tilladelse til at nedgrave tanken. Er du i tvivl, så 
kontakt Lotte og få vejledning. 
 

Dart klubben: 
 
Kontakt: Helle Pedersen have 16 Tlf.: 2553 2452 
  
 

Amerikansk lotteri: 
 
Kontakt: Erik Thomsen have 124 Tlf. 2910 4593 
 

Søndagskaffe: 
 
Kontakt: Karen Thomsen have 124 Tlf.: 2910 4593 
 

Haveafhændelse: 
 

Ønsker du at afhænde din have og havehus, skal du meddele dette til bestyrelsen. 
Have eller havehus kan ikke sælges uden bestyrelsens deltagelse (Lotte eller Son-
nich), så start her. 
Bestyrelsen er dig gerne behjælpelig med at lave en salgsopstilling. Huset og haven 
skal vurderes, inden en handel kan afsluttes. Bestyrelsen sørger for vurdering, der 
koster kr. 500,00 og betales af sælger. 
Dit hus skal være godkendt ved kommunen, inden det kan sælges.  
Er du I tvivl om fremgangsmåden, så kontakt bestyrelsen. 

Har vi din mail adresse? 
Hvis du får dette nyhedsbrev med posten, skyldes det, at vi ikke har din mail adres-
se. 
Vi skal spare på omkostningerne, men vi vil også gerne informere—og gerne mere 
end tidligere—om, hvad der sker i haveforeningen. 
Husk at haveforeningen er vores allesammens forening, så du skulle gerne vide det 
samme som bestyrelsen. 
Så, send en hilsen på mail til hfg2009@live.dk. Så har vi den rigtige adresse. 
Sonnich. 
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Referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2013: 
Mandag den 18. marts 2013 kl. 19:00 i AAB beboerhuset på Moldevej, Vejle. 
med følgende dagsorden: 
1. Velkommen ved formanden: 
Formanden Preben Jepsen bød velkommen til de 35 deltagere og bad for-
samlingen rejse sig og mindes 1 medlem, Barbara Halvorsen, der er afgået 
ved døden i 2012. 
.2. Valg af dirigent: 
Jan Halvorsen blev foreslået og valgt. 
Dirigenten kunne konstatere, at indbydelse til generalforsamlingen var ud-
sendt rettidigt, ad 2 gange, da første indkaldelse var påført et forkert årstal. 
Efterfølgende blev en ny indkaldelse udsendt pr. mail og post. 
Dirigenten oplæste dagsordenen, der blev godkendt, hvorefter generalfor-
samlingen kunne erklæres gyldig.  
3. Valg af stemmetællere: 
Helle Pedersen (18), Børge Nielsen (76) og Ryan Borup, (188) blev foreslået 
og valgt.  
4. Bestyrelsens beretning ved Preben Jepsen: (PJ) 
Sæsonen 2012 vil nok igen blive husket for sommeren der udeblev. Det blev 
ikke til mange gode sommerdage i sæsonen. Bestyrelse har efterhånden 
fundet sit ståsted. Vi har hver vores opgaver, som varetages. 
Vi forsøger at efterkomme medlemmernes ønsker, det er det, vi er valgt til, 
men det er svært at stille alle tilfredse, selvom vi gør vores bedste. 
Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, som gør en indsats for at holde 
vores områder pæne. 
Jeg nævner ingen navne, så har jeg ikke glemt nogen. 
Vi har nogle gode græsrødder og gode håndværkere, og uden jeres hjælp 
må vi nok se i øjnene at det ville koste en del penge for foreningen at holde 
vores fælles fritidssted. 
Vi havde en episode med en havelejer, som blev anholdt af politiet under 
stor bevågenhed af pressen. Da jeg læste om det i avisen, kontaktede jeg 
politiet for at høre, hvem af vore medlemmer det drejede sig om. 
Det kunne jeg ikke få at vide, men vi kunne søge aktindsigt og 2 uger efter 
kom svaret. Så længe sagen var under behandling, kunne vi ikke få aktind-
sigt. 
Vi har siden konstateret, hvem det drejer sig om, men vore love og vedtæg-
ter giver os ikke ret til nogen sanktion overfor lejer. 
 Igennem året har vi haft en del aktiviteter: 
Vi åbnede for vandet den 31. marts og konstaterede at der igen var mange 
utætheder i systemerne. Vi har løbende udskiftet mange gamle rør, ja sågar 
har der tidligere været brugt plastic haveslanger som vandledninger, hvilket 
er katastrofalt at nogen kan finde på dette.  
Den 1. april havde vi standerhejsning med efterfølgende kaffe og rundstykker 
i fælleshuset. 
Vi fortsatte med søndagskaffe den første søndag i måneden, og det er en 
succes.  
Den 20. maj havde vi plantedag. 
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Vi har haft banko, tak til bankogruppen for den store indsats med at skaffe 
præmier. 
Den 23. juni afholdte vi den traditionelle Skt. Hans fest. Vi startede i fælles-
huset og gik derefter til bålpladsen på marken og Aases heks blev brændt af. 
21. juli havde vi fællesarbejde med kaffe og rundstykker kl. 9.00. 
Kl. 12.00 var der en buffet til det arbejdende folk og vi afsluttede kl. 15.00. 
Der kom 24 og hjalp til. 
Den 22. juli havde vi igen arrangeret markedsdag, som også denne gang var 
en succes. 
Derudover spiller nogle af medlemmerne jævnlig dart i fælleshuset. 
 Bestyrelsen: 
Bestyrelsen arbejder i god tone, og alle har respekt for hinandens meninger. 
Det er ikke altid bestyrelsen er enige, men i en demokratisk bestyrelse er det 
flertallet der bestemmer. 
Bestyrelsen har gennem året afholdt 8 bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen konstituerede sig ved første møde og har fordelt opgaverne bå-
de i og udenfor bestyrelsen. 
Jeg vil her takke den øvrige bestyrelse for den ihærdighed som medlemmer-
ne udviser,  
I perioden har vi sagt farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, Susanne Ottesen 
og Søren Jelstrøm. Vi har så trukket suppleanterne Knud Mikkelsen og Brian 
Pedersen ind, så vi igen blev fuldtallige. 
 Økonomi: 
Efter vores sidste havelejeforhøjelse har vi fået lidt luft i økonomien, vi havde 
en krise i økonomien i efteråret, og kom ud af året med et mindre underskud. 
Vi har haft en del udgifter i forbindelse med drænrør og vandledninger. Son-
nich vil fremlægge regnskabet efter dette. 
 Hjemmesiden: 
Ole passer fortsat vores hjemmeside sammen med Lotte, der lægger nyhe-
derne op. 
  Nyhedsbrev: 
I 2011 er der udsendt 4 nyhedsbreve til medlemmerne. Selv om mange i dag 
bruger Internettet, så er der dog stadig behov for at sende nogle informatio-
ner ud på papir. 
  Fremtiden: 
Der er generalforsamling den 23. april i Vejlekredsen. Der skal være en sam-
menlægning til større kredse, og dermed nogle vedtægtsændringer, som vi 
alle skal tage stilling til. 

Til slut vil jeg igen sige tak til de medlemmer, som har lavet en aktiv indsats i 
foreningen. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Regnskab ved Sonnich Jensen: (SJ) 
Regnskabet er udsendt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Af 
tidsmæssige årsager var det udsendte regnskab ikke underskrevet af reviso-
rerne. 
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På generalforsamlingen blev det reviderede regnskab udleveret og gennem-
gået af kassereren. 
Regnskabet er forenklet i opsætningen, idet nogle konti har både indtægter 
og udgifter med efterfølgende saldo. Endvidere er status ændret til at vise 
fordelingen af foreningens midler, herunder opsamling af midler til aktivitets-
klubberne. 
Regnskabet viser et driftsmæssigt underskud på kr. 19.600,00, men grundet 
forudbetalt haveleje endte vi med et mindre overskud på kr. 9.700,00. Fra-
trækkes de opsamlede klubmidler, har vi et driftsmæssigt underskud på kr. 
5.000,00. 
Regnskabet gav anledning til en del spørgsmål, herunder kontorudgiften. 
SJ forklarede, at dette skyldes indkøb af printerpatroner og 2 gange trykning 
af nyhedsbrevet. 
Der blev givet udtryk for, at nyhedsbrevet kunne udsendes pr. mail og læg-
ges på hjemmesiden. 
PJ gjorde opmærksom på, at ikke alle havde computer og kunne bruge den-
ne, ligesom en del ikke kunne modtage nyhedsbrevet pr. mail. 
Spørgsmålet blev herefter udlagt til afstemning og resultatet blev: 
20 stemte for, at nyhedsbrevet skulle udsendes som hidtil. 
21 stemte for, at nyhedsbrevet skulle udsendes pr. mail til de medlemmer, 
der kan modtaget mail og resten skal sendes pr. post. 
Fremover vil nyhedsbrevet blive udsendt pr. mail til de medlemmer, der oply-
ser sin mail adresse og resten pr. post. Ligeledes lægges nyhedsbrevet på 
hjemmesiden. 
Der blev stillet spørgsmål til brugen og betalingen af containeren. Når der nu 
var kommet lås på containeren, kunne den ikke bruges af alle, hvorfor det 
kun skal være brugerne af containeren, der skal betale udgiften hertil. 
SJ kunne oplyse, at der på en tidligere generalforsamling var besluttet, at vi 
skulle prøve med en container. Ret hurtigt kunne vi konstatere, at den 600 
liters container var for dyr i drift, så en større, der tømmes oftere, måtte være 
løsningen. Så kunne vi konstatere, at denne container blev fyldt med mur-
brokker, gamle bilhjul og bildæk, brædder, miniovn og haveaffald. Så valgte 
vi at låse containeren og udlevere nøgle til en lås mod at betale et depositum 
på kr. 50,00. 
Indtil nu har 28 haver nøgle til containeren. 
 Regnskabet blev herefter godkendt. 
  
6. Indkomne forslag: 
SJ havde udsendt et forslag gående ud på, at bestyrelsen fik bemyndigelse 
til at nedlægges en fælles spildevandstank ved fælleshuset. Så ville der være 
mulighed for at lægge vand ind i fælleshuset samt etablere toiletter ved fæl-
leshuset. 
Arbejdet skulle kun udføres, såfremt der i løbet af 2013 og 2014 var midler 
hertil. 
Vandledninger og drænledningen kommer i første række. 
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Forslaget gav anledning til nogen debat, ligesom det blev foreslået at der 
kunne opsættes en toiletvogn. 
Der kom også forslag om at nedsætte kontorudgiften, så der var plads til 
nedgravning af en fællestank. 
Efter nogen debat trak SJ forslaget tilbage. 
7. Budget og fastsættelse af kontingent ved kassereren: 
På sidste generalforsamling fastsatte vi havelejen for både 2012 og 2013. 
Der kommer ikke nogen stigning i 2013 og det foreløbige budget for 2014 
giver ikke umiddelbart grundlag for en stigning. 
SJ foreslog, at vi fastsatte en fast årlig stigning af havelejen. En stigning sva-
rende til inflationen, ca. 5 % årligt. 
Dette blev der protesteret imod, hvorfor forslaget blev trukket tilbage. 
8. Valg: 
1. Kassereren Sonnich Jensen (10) blev genvalgt med 29 stemmer 
mod Aase (52) 15 stemmer. 2 blanke stemmer. 
2. Knud Mikkelsen (178) blev valgt til bestyrelsen med 31 stemmer, 
Karin Thomsen (124) blev valgt med 31 stemmer og Jan Halvorsen (62) fik 
24 stemmer. 2 ugyldige stemmesedler. 
Jan Halvorsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen med 41 stemmer, 
Herløv Mogensen (94) blev valgt med 23 stemmer og Helge Kristensen (90) 
fik 22 stemmer. 2 ugyldige stemmesedler. 
3. Jan Halvorsen og Aase Schøsler blev valgt som revisor med Su-
sanne Ottesen (168) og Lars Balling Jensen (72) som suppleanter. 
Erik Thomsen (124) blev valgt som vurderingsmand (sammen med Olaf Han-
sen) (196) 
9. Eventuelt: 
SJ orienterede lidt om fremgangsmåden og problemet omkring tegning af 
husene og indsendelse af tegningen til godkendelse ved kommunen. Det 
fremgår af vores deklaration, at der skal indhentes byggetilladelse, inden 
noget byggeri kan foretages. Dette gælder også ombygninger og tilbygnin-
gen af enhver art. 
Vi har fået et godt samarbejde med kommunen på dette punkt og grundet en 
tidligere aftale, fastsat af Vejle Byråd på et møde den 9. april 1974, er det 
bestyrelsen for Haveforeningen Grundet, der indsamler tegninger og indsen-
der til kommunen til godkendelse.  SJ orienterede også om regelsamlin-
gen, der ligger klar til afhentning i fælleshuset. 
Der kan aftales nærmere om udlevering på tlf. 2031 1766. 
PJ orienterede om salg af skrabelodder, amerikansk lotteri, bankospil og de 
øvrige aktiviteter som dartspil, kortspil og andre former for spil, hvis det øn-
skes samt søndagskaffe, der foregår den 1. søndag i hver måned. 
En aktivitetskalender hænges op i opslagstavlen samt på hjemmesiden. 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og 
orden. 
Ref. Sonnich. 
Således vedtaget mandag den 18. marts 2013. 
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Nye regler for nedlæggelse af samletanke. 

Kapitel 14 - Etablering af samletanke for spildevand og pileanlæg 
- opsamling, tømning og bortskaffelse 
§ 42. Hvis en ejendom ikke er omfattet af en kommunal tømningsordning, 
skal det, forinden der meddeles tilladelse, jf. §§ 37-39, til etablering af en 
samletank for husspildevand, være godtgjort, at samletanken vil blive tømt af 
en slamsuger på en forsvarlig måde, og at der foreligger en kontrakt med en 
kommunalbestyrelse om, at indholdet føres direkte og på den anviste måde 
til et renseanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger tilladelse til gen-
anvendelse af hele eller dele af husspildevandet. I disse tilfælde finder § 43 
tilsvarende anvendelse. 
Vi sikre med ovenstående, at alle samletanke bliver tømt på forsvarlig vis, 
hvorfor vi ikke længere kræver at foreningsformanden/kvinden er medunder-
skriver af en ansøgning om etablering af samletanke. Kopi af tilladelser bliver 
stadig tilsendt. 
Venlig hilsen 
 Karin Overby 
Miljømedarbejder 
Teknik & Miljø - Vand 
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle  
tlf.: 7681  2453 
karov@vejle.dk 
 
Ovenstående betyder, at kloakmesteren søger kommunen om tilladelse til at 
nedgrave en opsamlingstank og havelejeren skal lave en kontrakt med et 
slamsugerfirma om tømning af tanken. 
Men, men, men. 
Nu er det jo sådan, at en stor lastbil med dobbelt bagaksel ødelægger vores 
stier her i området. Det vil være den enkelte havelejer, der drages til ansvar 
for rep. af stierne, så kontakt et firma, der har en mindre (11 tons) bil til opga-
ven. Haveforeningen bruger Dam’s kloakservice fra Børkop.  
 
Havevandring. 
Torsdag den 13. juni 2013 tager en del af bestyrelsen på den årlige rundtur i 
området og laver en liste over opgaver, der skal klares i år. 
Samtidig påses, om haverne, hækkene m.v. er passet efter forskrifterne. 
 
SMS service. 
Vi opfordrer igen medlemmerne til at oplyse et telefonnummer, hvortil der 
kan sendes sms beskeder. Vi vil også gerne have en mail adresse. Det er 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=spildevandsbekendtg%c3%b8relsen&docId=bek20071448-full#p37
http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=spildevandsbekendtg%c3%b8relsen&docId=bek20071448-full#p43
mailto:mosch@vejle.dk
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efterhånden blevet temmelig kostbart at benytte postvæsenet, så vi skal jo 
spare, hvor der kan spares. 
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Sankt Hans bål. 
I år prøver vi noget nyt. Sammen med Hornstrup Kirke arrangeres en festlig efter-
middag ved præsteboligen, hvor der bliver opsat nogle grill, hvor man kan grille af-
tensmadden. Der vil være lidt underholdning m.v. 
Derefter går vil til bålpladsen i haveforeningen til lidt hygge med bålet m.v. 
 
Fællesarbejde. 
Lørdag den 6. juli 2013 er der fællesarbejde. Vi starter kl. 9.00 med morgenkaffe og 
en ”opstrammer”. Så vil der være forskellige opgaver at udføre, dels ved fælleshuset 
og dels ude i området. 
Kl. 12.00 har vi fællesspisning. Foreningen sørger for forplejning. 
Kl. 15.00 afsluttes med kaffe og blødt brød. 
Vi plejer at have en rigtig hyggelig dag, hvor vi kommer hinanden ved, driller lidt, 
men mest af alt: Har det rart. 
 
Markedsdag. 
Søndag den 7. juli 2013 holdes markedsdag fra kl. 10.00 og slutter kl. 16.00. 
Har du ting, du gerne vil have afsat, kan du kontakte Karin, tlf. 2910 4593, og få en 
stand. 
 
Søndagskaffe. 
Den første søndag i måneden samles vi i og ved fælleshuset til en kop kaffe eller the 
samt hjemmebag. Erik går rundt om formiddagen og sælger Amerikansk lotteri. 
Der er fine gevinster. 
 
Dartaften. 
Haveforeningen har 2 dartmaskiner i fælleshuset. En lille gruppe spiller dart et par 
gange om måneden, men man vil gerne have endnu flere med. 
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille kort, er der også mulighed for det. 
Så har du lyst, så kom og vær med. 
 
Sand og grus. 
Vi modtager jævnligt forespørgsel om sand og stabilgrus, der ligger på parkerings-
pladsen. Er det til fællesbrug? 
Svaret er ja. Hvis du skal have en sæk sand, koster 900 kg. ca. kr. 1000,00. 
Foreningen køber 21 m3. for kr. 1.500,00, så vi har besluttet, at det er den billigste 
måde for medlemmerne at få sand. Der kan altså frit hentes sand til brug i haverne. 
Stabilgrus er til rep. af stierne / vejene. 
 
Ny vej ned over marken. 
Vi er mange, der gerne ser en ny vej etableret ned over marken, da der er problemer 
med svinget ved kastanjetræet. 
Der er tinglyst en vej ned over marken, og vi har nu forhørt os ved kommunen, om 
denne vej må flyttes fra den nuværende placering til en forlængelse af vejen ved 
boldbanen. 
Sagen ligger til behandling i planafdelingen ved Vejle Kommune, hvorfra vi afventer 
et svar. 
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Haveforeningen Grundet 
Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. 

www.hfgrundet.dk 

  
 Aktivitetskalender 2013 
 
 Juni 

02.  Søndagskaffe i fælleshuset kl. 14.00 – 16.00 

14.  Dart-/spilleaften i fælleshuset kl. 19.00 

23.  Sct. Hans aften, vi starter i præstehaven kl. 16.00. Denne aften bliver afholdt i 

fællesskab med kirken. (Medbring selv mad til grill - øl og vand kan købes) I 

løbet af aftenen vil der komme lidt underholdning. Bålet tændes som sædvan-

ligt i haveforeningen - program følger. 

28.  Dart-/spilleaften i fælleshuset kl. 19.00 

 

 Juli 

06.  Fællesarbejde, vi starter i fælleshuset kl. 9.00 

07.  Markedsdag i og omkring fælleshuset kl. 10.00 – 16.00 

12.  Dart-/spilleaften i fælleshuset kl. 19.00 

26.  Dart-/spilleaften i fælleshuset kl. 19.00 

 

 August 

04.  Søndagskaffe i fælleshuset kl. 14.00 – 16.00 

09.  Dartaften i fælleshuset kl. 19.00 

23.  Dartaften i fælleshuset kl. 19.00 

 

 September 

01.  Søndagskaffe i fælleshuset kl. 14.00 – 16.00 

06.  Dartaften i fælleshuset kl. 19.00 

 Der vil blive solgt skrabelodder/amerikansk lotteri til arrangementer, på lør-

dage og til søndagskaffe, hvor det også vil være muligt at afhente gevinster. 

Karin og Erik Thomsen står for både salg og udlevering. 
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Dræn ned over marken. 
Der ligger et dræn ned over marken fra have 72 til have 36. Drænet er stoppet, eller 
måske helt mast sammen, så det giver et vådt område ved have 82, 90 og 92. 
Vi forventer i løbet af kort tid at få lagt et nyt dræn, så vi løser problemet ved de 
berørte haver. 
Ligeledes skal vi have repareret 2 drænudløb i skovkanten. Her har vi yderligere det 
problem, at nogen smider haveaffald i skoven. 
 
Det er forbudt af smide haveaffald i skoven. Vejle Kommune har tilsynspligt med 
skoven og skovkanten, så det kan blive haveforeningen er bekostelig affære, hvis 
Vejle Kommune skal rydde op efter havelejerne. 
 
Skorstene og kravet om byggetilladelse. 
Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne for, hvornår opførelse af en 
skorsten stiller krav om, at ejeren af bygningen skal søge om byggetilladelse hos 
kommunen. Vejledningen indeholder også en kort beskrivelse af reglerne for, hvor-
dan kommunen skal søge en ulovlig skorsten lovliggjort. 
 
Skorstensfejerbekendtgørelsen: 
Reglerne for det lovpligtige skorstensfejerarbejde er fastsat i skorstensfejerbekendt-
gørelsen (BEK nr. 239 af 27/04/1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene 
og ildsteder), som er udstedt med hjemmel i byggelovens § 15. 
Denne bekendtgørelse indeholder blandt andet regler om, at skorstene skal tilses og 
rengøres af en faglært person, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve. Det 
er en forudsætning for at kunne overholde kravene i skorstensfejerbekendtgørelsen, 
at en skorsten anmeldes til kommunen. Dette er bygningsejerens ansvar, idet det i 
henhold til byggelovens § 17, stk. 1 påhviler den til enhver tid værende ejer af en 
ejendom at sørge for, at ejendommen ikke er i strid med byggeloven eller de i med-
før af byggeloven udstedte regler. 
I bygningsreglement 2010 benyttes terminologien aftrækssystemer for skorsten og 
røgrør med tilhørende samlinger og andre systemer af enhver art, der modtager for-
brændingsprodukter fra et eller flere fyringsanlæg. Nedenstående udtalelse er gæl-
dende for aftrækssystemer. 
 
Byggelovens anvendelsesområde: 
Det fremgår af byggelovens § 2, stk. 1, litra a, at loven finder anvendelse ved opfø-
relse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse. Tilbygning omfatter ny bebyg-
gelse, der sammenbygges med en eksisterende bygning samt etablering af nye byg-
ningsdele. Som eksempel kan nævnes opførelse af f.eks. altaner, karnapper og efter 
Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering også skorstene. 
Det fremgår endvidere af byggelovens § 2, stk. 1, litra b, at byggeloven finder anven-
delse ved ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i for-
hold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser. 
Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, at etablering af et aftrækssystem vil 
være at betegne som en tilbygning, såfremt dele af aftrækssystemet placeres således, 
at det bygges sammen med den eksisterende bebyggelse, dvs. placeres "uden på" 
bygningen. Såfremt aftrækssystemet placeres inde i bygningen, vil byggearbejdet 
være at betegne som en ombygning eller forandring i bebyggelsen. 
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Vi siger tak til sponsorerne for de fine gaver til bankospil og amerikansk lotteri. 

Og så var der lige dartspillet. I 2012 havde dartspillerne samling i fælleshuset hver 
anden fredag, hvor de nye dart automater blev flittigt brugt. 
Der var god stemning, men desværre var tilslutningen ikke, hvad der var forventet. 
I 2013 prøver man at udvide aftenen med kortspil, raflen og andre sjove spil.  
Har du en ide til et interessant emne, er du velkommen, når vi starter igen i 2013. 

Bestyrelsen siger tak for året 2012 og ser frem til et bedre vejrmæssigt 2013. 
Preben Jepsen, Sonnich Jensen, Lotte Borup, Knud Mikkelsen og Brian Pedersen. 


