Ordensreglement
a)

Haven må kun benyttes til lyst- eller køkkenhave. Det er forbudt at holde
fjerkræ, kaniner eller andre lignende husdyr.
b) Samtlige haver og gange udfor disse skal holdes i ren og ordentlig stand. Gange
rengøres indtil midten, evt. Huller i vejen jævnes
c)

Levende hegn skal holdes behørigt klippede og i passende højde efter
bestyrelsens skøn. Ingen hække må overstige 150 cm. i højden og 35-45 cm i
bredden . Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest den 7
juli eller efter bestyrelsen skøn, anden gang senest den 15. september. Det er
forbudt at bruge pigtråd, rafter og lignende til hegn.

d) Enhver have skal være forsynet med nummer.
e)

Al brug af motordrevne redskaber fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 06.00 i
tiden 1 maj til 15. september er forbudt.

f)

Afbrænding må ikke finde sted.

g) Bilparkering m.m. på koloniens gange er forbudt af og pålæsning er dog tilladt ,
motorkøretøjer henvises til koloniens parkeringspladser. Ved motorkørsel på
foreningens område må hastigheden ikke overstige 15 km/t.
h) Grus, sten, gødning m.m. må ikke henligge på veje eller gange udover 2 dage fra
1. maj til 1. oktober. 4 dage resten af året.
i)
j)
k)

Bilvask med slange er ikke tilladt i kolonien.
Opstilling af campingvogn i kolonien er forbudt.
Erhvervsmæssig udnyttelse af de i havernes dyrkede afgrøder må ikke finde
sted.

l) Det er ikke tilladt at installere EL samt telefon i koloniens havehuse
m) Adresseforandringer skal straks meddeles formanden
n) En haveejer, der ønsker at afstå sin have, skal før et salg rette skriftligt
henvendelse til bestyrelsen. Foreningens venteliste på haver, skal altid respekteres
før annoncering og salg. Så frem en haveejer sælger sin have uden skriftlig
henvendelse til bestyrelsen, kan salg næktes og haveejer pålægges at betale evt.
omkostninger.
o) Det er invidere havelejerens pligt at følge opslagstavlen meddelelser

p) Evt. eksklusion af medlemmer
Såfrem et medlem ikke overholder foreningens vedtægter og ordensreglement,
kan vedkommende ekskluderes af foreningen. I hvert tilfælde bliver
overtrædelsens karakter bedømt af bestyrelsen, som derefter giver medlemmet en
skriftlig advarsel, hvori der samtidig tillægges lejeren at betale påløbne
omkostninger vedrørende sagen. Såfrem forseelsen gentager sig, kan lejemål af
den pågældende have ophæves omgående uden mulighed for fornyelse. Skulle
nogen medlem eller deres husstand og evemtuelle besøgende til disse gøre sig
skyldig i tyveri, hærværk og vold på andre medlemmers have og ejendom, må
medlemmet batale eventuelt skade. I modsat fald kan bestyrelsen lægge beslag
på haven og afgrøder m. m. til dækning af skader, og medlemmets lejemål vil
blive ophævet omgående.
q) Leje af fælleshus.
Leje af fællehus kan kun ske til havens medlemmer, mod et indbetalt dipositum
Hvis huset er lejet ud til privatfest skal resten af haven have adgang til automat
og toilet.
Det blev vedtaget på generalforsamling 7-4 2018 at ved fællesarbejde skal det
betales en bod på kr. 500,00 hvis man ikke kommer eller melder afbud.
Det er vedtaget ved en generalforsamling at der kun må være 20% ude fra resten
skal have adresse i Ringsted.
Dette ordensreglement skal overholdes.

