
 

Haveforeningen 

Grundet 

 

Nyhedsbrev april 2017 

Fra bestyrelsen: 

Sæsonen blev skudt i gang ved vores 

standerhejsning d. 26. marts, og sikke et 

fremmøde. 51 var mødt op denne 

formiddag, hvilket er mange flere, end der 

plejer. Det var dejligt at se og møde så 

mange den første dag. 

På generalforsamlingen blev der nævnt, at 

vi i bestyrelsen havde lavet forslag til en ny 

deklaration. Der blev også nævnt, at denne 

først skule gennem hovedforbundet, som så 

ville søge om at få det tinglyst. Den nye 

deklaration omhandler bl.a. bebyggelse, 

og vi er nødt til at påpege, at deklarationen 

ikke er tinglyst endnu. Der kan gå rigtig 

lang tid, før det sker. Vi ved ingenting.   

Derfor er det stadig den gamle deklaration 

samt vores vedtægter for haveforeningen, 

som gælder. 

 

I vores deklaration står der bl.a. at: 

”… Det bebyggede areal må incl. udhus 

ikke overstige 50 m2.” 

Bestyrelsen kan derfor heller ikke 

godkende, hvis man bygger over det 

tilladte.  

Opsamlingstanke: 

Stadig flere ønsker at få nedgravet en 

opsamlingstank til spildevand. Det kan man 

også, men der er regler for, hvordan man 

gør det. Bestyrelsen har af flere grunde 

valgt, at en sådan tank skal være 

nedgravet indenfor egen lejet havelod. 

Der udover er der en fast procedure for, 

hvordan forløbet er.  

1.Man indsender en tegning til bestyrelsen, 

som viser, med mål, hvor man ønsker at 

nedgrave sin tank. 

2. Man køber en godkendt tank, via en 

autoriseret kloakmester eller andet. 

3. Man kontakter en autoriseret 

kloakmester, som søger godkendelse ved 

Vejle kommune til nedgravning af tanken.  

4. Installeringen af tanken er ikke 

godkendt til anvendelse, før en autoriseret 

kloakmester har underskrevet en såkaldt 

kloakattest, og bestyrelsen har fået tilsagn 

fra Vejle kommune. 

Bestyrelsen er ved at udarbejde en folder, 

som kan udleveres i forbindelse med 

ombygning og opsamlingstanke.  

Hvorfor går der tid, inden vi får svar? 

Bestyrelsen arbejder hele tiden på, at gøre 

det bedste for alle i haveforeningen. Vi 

holder bestyrelsesmøde ca. en gang i 

måneden, nogle gange flere. Vi går på 

havevandringer, arbejder med forskelligt 

papirarbejde, henvendelser til kommune  



 

og haveforbund, arrangerer og deltager i 

de forskellige arrangementer, som vi har 

her i haveforeningen samt meget mere. 

Men vi har også vores eget arbejde i 

dagligdagen, derfor kan vi ikke handle fra 

dag til dag. Hvis vi i bestyrelsen skal træffe 

afgørelse om noget, tages det op på det 

næstkommende bestyrelsesmøde. Et enkelt 

bestyrelsesmedlem kan ikke alene træffe 

beslutning. Derfor beder vi jer om at skrive 

til bestyrelsen, hvis I ønsker svar. Drejer 

det sig om tilbygning eller lign. Så sørg for 

at lave en god tegning fra start, hvor mål 

m.m. er påført, ellers går der yderligere 

tid. 

Fællesarbejde 

Vi har fællesarbejde lørdag d. 29. april, og 

der er rigeligt, der skal laves. 

Husk at fællesarbejde er pligtig, ellers 

pålægges man en bod. Fællesarbejde er 

også hyggeligt samvær. Vi starter kl. 9.00 

med morgenkaffe. Herefter uddelegeres 

diverse opgaver. Nogle af opgaverne er: 

 

Male baderum og tætne taget, samles 

skabe, sættes telt op, skiftes vinduer i 

fælleshuset og lægges asfaltknus på stierne 

 

Havevandring 

Bestyrelsen går på havevandring d. 7. maj 

og igen d. 13. maj. Der skal derfor være 

adgang til haven/huset, da bestyrelse skal 

tjekke for, om der er adgang til vand 

indenfor. Dette er ikke for at være betjente 

i foreningen, men det er ifølge loven vores 

pligt som bestyrelse at besigtige dette. 

 

 

  

Fælleshuset 

Husk at der er åbent hver lørdag og søndag 

fra 14.00 – 16.00.  

 

Kompost-muldjord 

Bjarne kan levere billigt til din have. Det er 

en god jord. Det er billigt. Og så behøver 

du ikke selv at tænke på at skulle hente, 

køre med overlæs osv. Bjarne leverer det 

direkte i din have. Du kan kontakte ham på 

mobil nr. 24217057 

 

 

 

Jubilæum 


