
KETTEHØJ II 
 

Ordensreglement: 
 
 
1. Foreningens medlemmer er ansvarlige for eventuelle overtrædelser af ordensreglementet 

og foreningens vedtægter, som måtte begås af deres familier eller besøgende. 
 
2. Opslag og meddelelser fra kommunale myndigheder og fra bestyrelsen skal respekteres. 
 
3. Langsom kørsel med bil, cykel o.lign. er tilladt, dog MAX. 10 km/t og ensrettet kørsel skal 

overholdes! Der skal viges for- og tages hensyn til fodgængere, cyklister, børn og dyr. 
 
4. Udlån af foreningens nøgler/chip til lågerne er forbudt.  

Lågerne skal holdes lukket og aflåst ved ud- og indkørsel i perioden 1. november - 1. marts. 
 
5. Hækkenes højde må max. være 1,8 m. Hækkene og vejen skal generelt fremstå i pæn og   

præsentabel stand. Mod havegangen, pladsen og stien skal hækkene klippes helt ind 2    
gange om året, på datoer fastsat af bestyrelsen. Ukrudt fjernes løbende.  
Ved påbud udføres arbejdet efter 3 dage på medlemmets regning uden yderligere varsel.       
Derudover modtages en bøde ved næste opkrævning på kr. 500,- 

 
6. Haver skal passes og vedligeholdes på en sådan måde, at man ikke med unødige store og    

vildtvoksende træer eller urimelige ukrudtsmængder, generer naboerne.  
Træer og buske ved hæk skal overholde hegnsloven.  
Ved påbud udføres arbejdet efter 3 dage på medlemmets regning uden yderligere varsel. 

 
7. Der må ikke lægges nyt grus eller jord på vejen. Der skal genbruges det grus der er på vejen.  
 
8. Parkering på P-pladsen skal ske med front mod haverne, og max. 1 bil pr. havelod. 
 
9. Biler, campingvogne o.lign. må ikke henstilles på P-pladsen. Ej heller i vinterhalvåret. 
 
10. Hunde må kun færdes på havegangene, når de føres i snor.  

Hundens efterladenskaber skal omgående fjernes af hundens ejer. 
 
11. Støjende adfærd må ikke finde sted. Udendørs musik er forbudt efter kl. 23.00.  

I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra dette. 
 
12. Der skal rottesikres under alle huse, skure, tilbygninger og lign. Ophobning af bunker i     

haven skal undgås. Kommunen skal kontaktes hvis rotter observeres for hjælp. 
 
13. Parkering på havegangene er ikke tilladt. 
 
14. Tilkørte materialer på havegangen skal fjernes umiddelbart. 
 
15. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt, og der må ikke indrettes indendørs ildsteder af    

nogen art. 

 
Ordensreglementet kan af bestyrelsen til enhver tid ændres eller suppleres ved opslag, jf. vedtægternes § 10. 

 
Godkendt på ordinær generalforsamling den 19. Maj 2019 
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