
Dagsorden til møde i Haveselskabet Vesterkær, Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: 1. august 2022 kl. 18:00 – 20:00, Have 180, Anja.  

Deltagere: Anja, Hans-Henrik, Rikke & Tas. 

Afbud:  

Dirigent: Hans-Henrik 

Referent: Rikke 

  

Dagsorden  Beskrivelse Indstilling/ 
forventet 
resultat af 
punktet 

Referat 

1. Dagsorden F Gennemgang og 
godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt Rettelse til forrige referat. 
Hækkene må være 175cm høje. 
Hans Henrik går en tur i foreningen og notere alle hække der er for høje, disse haver får en 
særskilt mail og det bliver hængt op i buret. Hækkene skal være klippet ned til 01.04.2023. 
 

2. Gensidig 
orientering 

 Korte orienteringer fra 
bestyrelsen 

Orientering 1 Rikke og Anja deltager til Tour de kolonihave hos Fjordglimt torsdag den 18-08-22. 
 
2 Vi skal have bestilt ny låsesystem, tavlen kan bare være en mekanisk lukning i stedet. 
Låsen mod rugby blev forsøgt fikset af en i haven. 
Rikke undersøger pris og praksis til næste møde. Og er udstyret med forhandle pris og aftale på 
plads, så længe beløbet holdes under 30.000kr.  
Evt. hængelås med kodesystem til bunkeren. 
 
3 Sommerfest 3. september. vi skal have flere til at hjælpe til festen.  
Husk sommerfesten d. 3 september, festen bliver afholdt hvis der er min. 40-50 tilmeldte,  
KOM FRISK.  
 



3. ”Annesby” 
Vivabolig 

F Henvendelser og klager 
 

Drøftelse Klager fra Anneby 
 
Affaldscontainer er kun til beboerne i ”Anneby”. 
 
Klager om støj: 
”Vi har fået flere henvendelser fra beboerne i “Anneby” vedr. Støj fra HF Vesterkæret i 
weekenderne, samt helligdage. 
Vi er tidligere blevet oplyst fra HF Vesterkæret at motordrevet værktøj ikke må benyttes fra 
lørdag kl. 12.00 og frem til mandag kl. 07.00. Samt på helligdage.  
Disse henvendelser om støj, er inden for ovenstående tidsrum, samt sent (efter kl. 21.00) på 
hverdagsaftner.  
Er disse regler stadig gældende hos jer, og hvis ja, hvad kan vi gøre for at kommer i dialog 
omkring disse håndhæves?  
De bedste hilsner  
Bestyrelsen i Vivabolig afdeling 29 - Anneby” 
 
Vi har svaret Anneby’s bestyrelse at reglerne selvfølgelig skal overholdes. Og vi har opfordret 
vores haveejere til at vise hensyn. Og ved tilfælde af høj musik, opfordret vi til at løse det 
mundtlig.  
 

4. Efterår   Drøftelse Hård kurs for misligholdte haver.  
- Der bliver sendt påtaler ud efter denne havegang, hvis ikke påtalen bliver udbedret, 

medføre det opsigelse af lejemål.  
 
Møde med vurderingsudvalget slut marts efter Generalforsamling (GF). 
Containerdage længere åbningstid. Ved næste container dag holder containerne åben til kl. 20, 
og nye bliver bestilt hvis de andre bliver fyldte inden da.  
Hvor lang tid må byggeprojekt vare.  F.eks. Bredde/højde på låge.? 

- Bestyrelsen vil foreslå til næste GF at et byggeprojekt må vare 9 måneder, med mulighed 
for forlængelse på 3 måneder.  

- Og allerede nu vil vi foreslå en maks. bredde på havelåger på 1,2m. 
-  

5.   Hækplanter, stiklinger 
af tjørn 

 Bestilles hos Anja, med havenr. Og antal max. 10 stk.  25 62 75 71 kun SMS ingen opkald. 
Senest 15.09.2022. Til udlevering d. 01.10.2022, nærmere info kommer.  



 

 

6. evt.  Skilte Drøftelse Processen går i gang inden for den næste måneds tid.  

7. Punkter til 
næste møde 

  
 

 Næste møde d. 05.09.2022 hos Anja, have 180. kl. 18 
Havegang kl. 17. vi starter v. molokken. 
Vi opfordrer igen til at folk holder deres have låg åben til næste havegang, vi nåede ikke at hilse 
på alle dem med åbne låger i denne omgang. 
 


