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Ordensreglement 

 

1. Højeste kørehastighed på områdets veje er 20 km/t.  

 

2. Unødig knallertkørsel må ikke finde sted.  

 

3. Stierne er forbeholdt gående og cyklende. Knallertkørsel på stierne er ikke 

tilladt.  

 

4. Den ubebyggede del af grunden skal være vel vedligeholdt - hermed menes at 

græs skal slås minimum 2 gange om året - i maj og august. Hvis beplantning 

og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan 

den påtaleberettigede (grundejerforeningen) lade arbejdet udføre af andre for 

ejerens regning. 

 

5. Det påhviler den enkelte grundejer at holde rabatten ud for hver grund.  

 

6. På egen grund må græsslåning med plæneklipper – med eller uden motor – 

samt brug af motorsave, pladevibratorer, gravemaskiner og andre udendørs 

støjende maskiner, i hele pinsen, samt månederne juni, juli og august kun 

finde sted mandag – fredag kl. 10. – 20.00, lørdag kl. 10.00 – 12.00, samt kl. 

15.00 – 17.00, søndag kl. 9.00 – 12.00. Undtaget for disse bestemmelser er 

nybyggeri.  

 

7. Brug af radio og fjernsyn m.v. i det fri og indendørs må kun ske med en styrke, 

hvormed det ikke kan genere naboer.  

 

8. Overnatning i telt og campingvogn på fællesarealerne må ikke finde sted.  

 

9. Alle former for afbrænding er forbudt. I øvrigt henvises til 

beredskabsstyrelsens bekendtgørelse vedrørende afbrænding.   
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10. Jagt og luftgevær må ikke anvendes inden for grundejerforeningens område.  

 

11. Uden for ejerens grund må hunde kun færdes i snor eller under ejerens direkte 

herredømme. Det er kun tilladt at holde mindre husdyr som hunde, katte, 

stuefugle o. lign. på parceller og fællesarealer. 

 

12. Hegn af vilde roser langs fællesarealet skal klippes ned ved 

grundejerforeningens foranledning. 

Roser fjernes af grundejerforeningen efter henvendelse fra den enkelte  

grundejer, hvor grunden støder op til et bælte med roser. 

Roserne graves ikke op, men slås ned til jordhøjde og tilsås med græs. 

 

13. Ridning er ikke tilladt på foreningens stier og fællesarealer. 

 

14.  Grundejerforeningen er forpligtiget til at renholde og vedligeholde alle 

hoveddræn, på eller uden for privat grund. Et hoveddræn er et dræn, som 

afvander mere end 1 grund, eller afvander tilstødende arealer, dette være sig 

friarealer eller naboarealer, og har en dimension på mere end 7,5 cm 

indvendigt mål. Den enkelte grundejer, kan ved tilladelse fra 

grundejerforeningen, via egen bekostning, tilslutte sig allerede eksisterende 

hoveddræn. 

 

15. Henkast af haveaffald på fællesarealerne (som f.eks. græsafklip og grene) er 

forbudt, overtrædelse vil medføre erstatningspligt til dækning af foreningens 

udgifter til oprydning. 

 

 

  

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. april 1978 med ændringer på 

efterfølgende generalforsamlinger i 1980, 1982, 1988, 1991, 1998, 2003, 2009, 

2011, 2016 og 2017 
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Rettelsesblad for Ordensreglement 

På generalforsamlingen den 1. april 2017 blev forslaget om tilretning af punkt 12 

vedtaget. 

På Generalforsamlingen den 17. april 2016 blev forslag om tilretning af punkt 4.og 

9. med nye tekster og tilføjelse af punkt 15 vedtaget. 

 


