
Tillæg nr. 1, til Vedtægter og Ordensreglement 
Vedtaget på generalforsamling og bestyrelses-
møder siden 1.3. 2008.
 
01.03.2008. Dræbersnegle (Suppevisk nr. 1, 2008.)

Det skal koste et gebyr på 250 kr. såfremt man undlader at bekæmpe 
dræbersneglene.

11.08.2008. Opsætning af hegn (Suppevisk nr. 3 2008).

Bestyrelsen accepterer, at man opsætter hegn vinkelret fra huset ud til 
hækken i en højde af 1,80 m. Opsættes der hegn langs hækken, skal dette 
være i så stor en afstand fra hækken, at denne kan klippes og ikke lide 
overlast. Hegn må ikke opsættes i stedet for hæk.

14.11.2008 Vinterafdækning (Suppevisk nr. 1. 2009).

Bestyrelsen har vedtaget, at det koster et gebyr på 500 kr. såfremt vinter-
afdækningen opsættes før 1. oktober eller ikke nedtages senest 1. april 
(godkendt på generalforsamling).

11.01.2009. Leje af Vraldhal. (Suppevisk nr. 1. 2009).

Vraldhal kan ikke benyttes i dec. jan. feb. og marts.

16.04.2009. Udenbys havelejere.

En udenbys havelejer ikke kan sælge til en anden udenbys, såfremt antal-
let af udenbys havelejere er 30 eller derover.

10.09.2009. Vedr. køb af kolonihavehus.

Man kan ikke købe anpart i et kolonihavehus, medmindre betingelserne i 
Ordensreglementets §3, stk. 1 er opfyldt.

02.04.2011 Ny procedure for påtaler og evt. ophævelse af lejemål.

Ved opslag i skabene ca. 15. juni annoncerer §10 udvalget eftersyn af 
have/hus om ca. 2 uger.

Ca. 1. juli foretager udvalget eftersyn og meddeler bestyrelsen, hvem der 
skal have påtale, og hvad der skal udføres. Havelejeren får skriftlig be-
sked om, hvad der er galt og får en frist på ca. 3 uger til at få manglerne 
udbedret. Såfremt havelejeren ikke efter 3 uger har fået forholdene bragt 
i orden, får denne en ny frist på 3 uger, og det præciseres endnu en gang, 
hvad der skal udføres. Såfremt arbejdet ikke er tilfredsstillende efter de 3 
uger ophæves lejemålet, eventuelt med advokatbistand.  Der sendes både 
almindeligt og anbefalet brev herom til havelejeren.



Havelejeren har således i alt ca. 2 måneder til at få have og hus bragt i 
tilfredsstillende stand inden lejemålet vil blive ophævet. 
(Vedtaget på generalforsamlingen den 2. april 2011).

Nedennævnte punkter er godkendt af Struer Kommune

Suppevisken nr. 4. 2009. Overnatning udenfor sæsonen med kommunal 
tilladelse.

I henhold til tilladelse fra Struer Kommune af 29.09.2009, kan en havelejer 
i ganske særlige tilfælde, f. eks. ved salg af bolig, istandsættelse af bolig, 
skilsmisse eller lignende, ansøge Struer Kommune om tilladelse til at ov-
ernatte i kolonihavehuset udenfor sæsonen. Ansøgning med begrundelse 
skal fremsendes til Planafdelingen, Østergade 11-15, 7600  Struer eller til 
teknisk@struer.dk

Tilladelse til anvendelse af planker udført af fibercement.

Struer Kommune har i skrivelse af 08.12.2009 givet tilladelse til anven-
delse af trælignende materiale som facadebeklædning.

Opsætning af hegn ved terrasser.

Struer Kommune har i skrivelse af 05.05.2010 godkendt byggeri/hegn med 
en minimumafstand af 1,5 m foran den åbne side af overdækkede ter-
rasser.

Regler for rullemarkiser og stofpavilloner.

Struer Kommune har i skrivelse af 08.06.2010 meddelt at man betragter 
såvel havepavillioner af stof som rullemarkiser ol. som midlertidige foran-
staltninger, der ikke forudsætter nogen tilladelse.

Udvidelse af havesæsonen i Haveforeningen Fjordglimt.

Struer Kommune har i skrivelse af 17.08.2010 givet tilladelse til, at man 
også må overnatte i kolonihavehusene i oktober måned.

Dette tillæg bør opbevares sammen med Vedtægterne. 


