Tillæg til vedtægter og reglement
Denne seddel vedlægges mappen for vedtægter.
På generalforsamling 27.03.04 blev følgende ændret i reglementet:
§11 vanding og vandinstallationer:
”Medlemmerne skal ved vandåbningen kontrollere stophane for utætheder. Utætheder meddeles
bestyrelsen. Såfremt kontrollen ikke udføres på et medlems foranledning udføres denne af
foreningen. Vederlaget herfor fastsættes til 100,00 kr.

På generalforsamlingen 4. marts 2005 er følgende vedtaget:
Reglement:
§ 2.9
”Trailere skal parkeres i egen have.”
Vedtægter:
§ 4.5
”I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et optagelsesgebyr på 1500,00 kr.,
som ikke tilbagebetales ved udtræden.”
På generalforsamlingen d. 23. februar 2007 er følgende vedtaget:
Reglement:
§ 11.5
Hvert havelod skal være forsynet med en vandkasse, således at vandmændene let kan se, hvor
stophanen er placeret.
Reglement:
§ 4.13
Der skal være opsat en postkasse påført havenummer. Postkassen skal opsættes i skellet på egen
grund.
På generalforsamlingen 22. februar 2008 er følgende vedtaget.
Vedtægter:
§4. stk. 5
Ved salg af have påføres et honorar til foreningen på kr. 1.500,00.

Ændringer af vedtægter
Følgende ændringer af vedtægter vedtaget:
§10.11
”Den kontante beholdning må ikke overstige 5000,00 kr”
§11.11
”I forhold udadtil tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i fællesskab. Der skal
være 2 underskrifter til betalinger af regninger samt udbetalinger.”

Ændring af reglement
Følgende ændringer af reglement blev vedtaget på Generalforsamling d. 03.03.2009:
§ 4.7
”Træer og buske skal holdes mindst 1 m fra alle skel.”
§ 4.10
”Al beplantning i skel, der går ud over veje skal klippe i en højde af 4.20 m over vej, pga. krav fra
brandmyndighederne.”
§ 5.1
”For de haver, der ligger ud mod den offentlige sti gælder, at afstanden fra bagkant af hus til
bagskel skal være mindst 10 m.”
Tilføjelse til reglement (§11)
§ 11.6
” Det er kun tilladt at fylde dunke op til 25 liter med vand fra vinterhanen. Der må ikke påmonteres
slanger til vinterhanen.”
På Generalforsamling d. 26.02.10 er ændring af reglement vedtaget:
§ 12 stk. 1
”Græsslåning med el- og motorklipper samt brug af motorsav må finde sted i følgende tidsrum:
Mandag – fredag kl. 10-19. Lørdag mellem klokken 10-13. Det er ikke tilladt på søn- og
helligdage.”
Ændres til:
”Græsslåning med el- og motorklipper samt brug af motorsav må finde sted i følgende tidsrum:
mandag – fredag mellem 9 – 19. Lørdag mellem klokken 9 – 16. Det er ikke tilladt på søn- og
helligdage.”

