
Indkomne forslag. 

 
Forslag 1. (Bestyrelsen foreslår følgende ændring:) 

Forslag til Ordensregulativets § 1, stk. 8. 

Stk. 8. Alle hække i haveforeningen skal være klippet senest 15. august hvert år, sker det ikke, kan 

bestyrelsen foranledige klipning, og ejeren betaler alle omkostninger. 

Erstattes af: 

Stk. 8. Alle hække i haveforeningen skal være klippet senest 15. august hvert år, sker det ikke, idømmes en 

bod på 1 måneds haveleje uden yderligere varsel, og er hækken ikke klippet senest den 1. september, 

iværksætter bestyrelsen en klipning på ejerens regning. 

 

 

Forslag 2. (Bestyrelsen foreslår følgende ændring:) 

Forslag til Ordensregulativets § 4, stk. 3. 

Stk. 3. Lastvogne over 3,5 tons totalvægt må ikke parkeres på foreningens område. Mindre lastvogne må 

kun anvende den første P-plads, (den nordligste). Ikke registrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på 

foreningens område. Langtidsparkering af Campingvogne på foreningens område forbudt MAX. 24timer. 

Erstattes af: 

Stk. 3. Lastvogne over 3,5 tons totalvægt må ikke parkeres på foreningens område. Mindre lastvogne må 

kun anvende den første P-plads, (den nordligste). Ikke registrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på 

foreningens område. Langtidsparkering af Campingvogne, hestetrailer og bådtrailer på foreningens 

område er forbudt, dog tillades MAX. 24 timer under klargøring. 

 

 

(Bestyrelsens begrundelse om oprettelse af P-vagt). 

Da vi i bestyrelsen skulle lave et oplæg til dette forslag, syntes vi det var svært, for ingen af os ønskede det 

virkelig. Vi syntes ligesom de fleste af jer andre, at det var en unødvendig foranstaltning. Hvorfor skal 95 % 

af haveforeningens beboere straffes, fordi der er en 4 – 5 %, der ikke syntes, de skal overholde foreningens 

regler, som de i øvrigt selv har underskrevet. Men vi kan love alle dem i Haveforeningen, der altid har og 

altid vil overholde foreningens regler, at det er totalt omkostnings frit for dem. Der vil ikke blive uddelt 

parkerings afgifter for af og pålæsning. Der skal heller ikke bruges P-skiver på foreningens faste og lovlige P-

pladser. Derfor vil dette forslag kun ramme dem, der i forvejen ikke gider foreningen. Samtidig vil det skåne 

bestyrelsen for at blive svinet til verbalt, når de påtaler ulovlig parkering. 

 

Forslag 3: Oprettelse af P-vagt ordning. 

Parkzone har tilbudt en P-ordning med opsætning af skilte samt en løbende p-kontrol i alle døgnets 24 

timer hele året. Ordningen vil umiddelbart være gratis for foreningen, såfremt vi tegner en 5 årig kontrakt 

og fortsætter ordningen herefter. Hvis kontrakten opsiges efter de 5 år, vil foreningen skulle betale et 

mindre beløb for ordningen. Ca. 16.000 minus de udskrevne bøder.  Såfremt der er givet 25 bøder vil 

foreningen ikke skulle betale noget.  Vi bestemmer selv ud fra vort reglement, hvordan ordningen skal 

skrues sammen som f.eks.:  

1. Parkering på vendepladser forbudt. 

2. Parkering og kørsel på græsområder er forbudt. 

3. Af- og pålæsning på grusstier og vendepladser tillades i max. 30 min. (P-skive) 

4. Handicap-parkering tillades på fast plads med skilt med nummerplade. 

5. Håndværkerbiler må holde udfor havelåge eller nærmeste vendeplads under arbejdet, ellers 

P-plads. 


