
Ordens- og vedligeholdelsesregler for havelodder i afdeling 9 

Kirkedammen 10-24 & 31-47 

 

Regler for haveudvalget: 

1) Når man har fået tildelt et havelod, underskrevet ordens- og vedligeholdelsesregler, samt betalt 75 

kr. i depositum til en vandnøgle, er man medlem af haveudvalget. 

2) Haveudvalget vælger selv en talsmand/kvinde, som har ansvaret for det administrative arbejde dvs. 

indkalde til møder, udsende referater, administrere ventelister, kontakte havemedlemmer hvis 

ordens- og vedligeholdelsesregler ikke følges, foretage flyttesyn af havelodder, kontakt til afd. 

bestyrelsen, ejendomsfunktionsnære, boligforening mm. 

3) Haveudvalget kan ved flertalsafstemning i udvalget vælge en ny talsmand, hvis den siddende 

talsmand ikke lever op til haveudvalgets forventninger, samt ordens- og vedligeholdelsesreglement. 

Regler for havelodderne: 

1) Havelodder skal afleveres og modtages i rengjort stand dvs. uden beplantning eller ukrudt. 

2) Nye medlemmer kan først få overdraget et havelod ved årsskiftet pga. afgrøder.  

3) Der skal være fjernet ukrudt fra foråret inden 1. maj hvert år. 

4) Der skal være dyrket jord dvs. sået, lagt kartofler eller plantet inden 1. juni hvert år. 

5) Ukrudt i ens eget havelod, skal holdes nede HELE sæsonen. 

6) Ukrudt i stierne mellem havelodderne skal holdes nede HELE sæsonen. 

7) Græskanten ved ens havelod skal holdes kort (Græskantsaks forefindes blandt redskaberne) 

8) Det er tilladt at lave højbed, indenfor de oprindelige mål 1 x 3 meter (bredte x længde) 

9) Det er tilladt at plante bærbuske, hvis de bindes op, så de ikke genere. Træer er ikke tilladt. 

10) Der er indkøbt fælles haveredskaber, som står i redskabsrummet i kælderen mellem nr.45-47. 

11) Koden til låsen ved redskabsrummet og låsen til vandkanden udenfor, må IKKE udleveres til andre. 

12) Haveredskaber/vandkande/haveslange ryddes op efter brug. 

13) Ødelægger man et haveredskab, brusehoved mm kontaktes talsmand med det samme og man hæfter 

økonomisk for, at erstatte det med et tilsvarende produkt af samme kvalitet.     

14) Man træder ikke i andres havelodder eller plukker afgrøder, medmindre man har fået lov. 

15) Man vander KUN andres havelodder efter aftale. 

16) Mister man interessen for sit havelod skal talsmanden kontaktes. 

17) Man må gerne få tildelt/passe et ekstra havelod, indtil et nyt medlem ønsker et havelod. 

18) Skulle man blive langtidssygemeldt kontaktes talsmanden, så man kan få hjælp til pasning af sit 

havelod, indtil man er rask igen.  

19) Overholdes ordens- og vedligeholdelsesregler ikke, vil man blive kontaktet skriftligt af talsmanden 

med en 14 dages varsel. Overholdes denne 14 dages varsel ikke, vil ens havelod blive inddraget og 

nedlagt med det samme.       

 

Jeg er indforstået med ordens- og vedligeholdelsesreglerne: 

 

_____ _____________________________________ _______________ 

Dato: Navn:    Jeg har betalt 75 kr 


