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Haveselskabet Vesterkæret 
 

Sted: Preben Have 142 

Tilstede: Preben, Jan og Bo 

Referent: Bo 

Ordstyrer:  Jan 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat: 
Godkendt referat fra den. 1/7-2019. 
 

2. Havegang: 
Ny seddel hænges op i tavlen fra den. 6/8-2019. 
 
Nogle haver har fjernet hæk uden bestyrelsens tilladelse. Dette er ikke tilladt 
ifølge  
“Vedtægter Almindelige bestemmelser og ordensregler “  
i Vesterkæret Kolonihaveforening. 
 
Hækkene i kolonihaven tilhører foreningen og må derfor ikke fjernes. Hækkene skal 
vedligeholdes ved klipning, i de perioder som er vedtaget på vores generalforsamling. 
Den første mandag i juli, og den første mandag september. 
 
 Ligeledes skal vi gøre opmærksom på, at parkeringsplads i haverne ikke må 
etableres, uden bestyrelsens og Aalborg Kommunes tilladelse. 
 
Bestyrelsen har opsagt en have. pga misvedligeholdelse. 
 
Bestyrelsen har lavet opfølgning på misligholdte haver fra sidste havegang. 
Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at haverne skal dyrkes som kolonihaver iflg. 
“Vedtægter Almindelige bestemmelser og ordensregler “ for 
Kolonihaveforeningen Vesterkæret. 
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Bestyrelsen har fået informationer om, at der er instaleret vaskemaskiner i 
kolonihavehuse her i Vesterkæret. Dette er ikke tilladt, uden at man har en 
godkendt 
tank til opsamling af spildevand ( pga forurening grundvand ). 
Derfor en opfordring til dem, som har installeret en vaskemaskine uden en godkendt 
spildevandstank, at få den af installeret. 
Bestyrelsen vil følge op på dette. 
 
 
 
Molokken / Containere: henstilling af affald uden for containerne er ikke tilladt. 
Vi opfordrer kolonisterne til at respektere dette, da affaldet uden for disse, er til 
ulempe for alle og særligt for de som bor i nærheden af containerne. Vi har haft 
en del problemer med renovationen, ang.  tømning af containerne, som vi håber 
bliver løst. Bestyrelsen har i den forbindelse skrevet til Rådmanden. 
 
 
Der bliver lavet nye skilte ved indgangen til Vesterkær. 
 
Have nummerskilte projekt igangsættes her i Vesterkæret. 
 
Have præmier: 
3 haver er blevet præmieret af Nordjysk Kreds. Have nr. 27/54/20. 

 
Hække planter kommer i uge 44, til udlevering lørdag d. 2 november fra 
kl.10-12. Der kan afhentes max 5 planter pr. have.  
Udlevering fra have nr. oplyses senere. 
 
Lågen til Rugbybanen skal være låst, det vil begrænse adgang til kolonihaverne 
for uvedkommende.  
 
Container dag:   Tirsdag  den. 3 september. 
 
Næste møde mandag den. 2/9 kl 16:30 Have nr.23. 
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