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Referat af Haveudvalgsmøde i Afd. 13 

torsdag den 10.6.2020 kl. 13.30 

hos ejendomsfunktionærerne, Holger Brodthagensvej 163 

 

 

Deltagere: Joan Vedel, Kiss Vognsvend, Tommy Jensen, Tina Dieu, Julie Kolvig, 

Hugo (ejendomsfunktionær), og Kent Van Heesch (inspektør)  

 

1. Siden sidste møde er der blevet: 

 Indkøbt og opsat vedligeholdelsesfrie borde-/bænkesæt til de fælles 

terrasser, som manglede. 

 Plantet Japansk Kirsebær og Jasmin ved gavlen til 

ejendomsfunktionærernes kontor. 

 Plantet Kaprifolier på Torvet. 

 Plantet bunddække 

 op til muren ved terrassen bag ved selskabslokalet 

 rundt om flagstangen 

 under det store træ på Torvet 

2. Haveudvalget talte om følgende: 

Vurdering og vedligeholdelse af eksisterende beplantning 

a) Administrationen sørger for vedligeholdende beskæring af afdelingens 

store træer (styning). 

b) Ejendomsfunktionærerne står for beskæring af de nyplantede Japansk 

Kirsebær og Jasminbuske med vejledning fra Tommy Jensen. 
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c) Ejendomsfunktionærerne og Tommy Jensen vil arbejde på at få gjort 

træerne på græsplænen ved 161/ældreboligerne pæne igen. 

d) Ved Kringelborg er 3 træer gået ud. Disse erstattes af birketræer, så 

stykket passer til resten af beplantningen i dette område. 

Regler for haver og hegn 

a) Haven er den størrelse, som man overtager, når man flytter ind. Hvis 

der ikke allerede er hæk eller hegn, danner naboens have grundlag for 

størrelsen. Målet hermed er at opnå mere ensretning, hvor der stadig er 

plads til forskelligheden.  

b) Udvalget indstiller, at hegnene males i brun eller grøn, så man igen 

opnår mere ensrettethed, men stadig giver plads til variation. I dag kan 

man hente både brun, grøn og klar maling. Udvalgets holdning er, at 

den klare maling ikke længere skal udleveres. Som det står beskrevet i 

omdelte brev til afdelingens beboere af 20. februar 2020 skal hegnene 

fremstå nymalede. 

c) Haveudvalget tolker gældende regler sådan, at der må sættes 

vedligeholdelsesfrit hegn, hvis det er brunt eller grønt som malingen, 

man kan få udleveret hos ejendomsfunktionærerne. 

d) Ejendomsfunktionærerne arbejder fortsat med at orientere beboere om, 

at haverne skal følge de gældende regler; f.eks. at der skal være en 

afstand på 40 cm fra hegn til græskant. 

e) Udvalget mener, at afdelingens beboere selv skal administrere 

opstilling af trampoliner, pavilloner m.m., hvis de ikke er nagelfaste. 


