
Havevandringsudvalgets arbejdsopgaver 

Pindemosens havevandringsudvalg består af 4 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen 

for 2 år ad gangen. 

Havevandringsudvalget har til opgave at føre tilsyn med haverne ifølge Pindemosens vedtægt § 8 

og ordensreglernes pkt. 5, 8, 9, 10, 11 og 12. Der foretages tre tilsyn i sæsonen, som varsles mindst 

1 uge forud på den store opslagstavle, på hjemmesiden, via nyhedsmail og eventuelt på Facebook. 

Havevandringsudvalget vurderer derfor først og fremmest, om haverne bliver passet, herunder: 

• Hække ud til vej, sti og naboer - Er de klippet? Mangler der hækplanter? Er der andre 
planter i hækken end aftalte hækplanter? Er der luget for ukrudt under hækkene og 30 cm 
ud fra hæk til vej? Sidstnævnte kan fraviges, hvis der er plænegræs op til hækken.  

• Havens orden - Er haven generelt nogenlunde ryddelig? Er græsplænen slået for nylig? Er 
bedene passet?  

• Andre forhold - Mangler der låger eller husnummer? Er der mere grelle forhold som fx 
oplagring af ting og sager? 

• Træer og buske - Står de for tæt på hæk? Hælder de ud over hækken? Er der ulovlige træer 
og buske? 

 

Når Havevandringsudvalget har været på besøg i en have, hvor forholdene ikke er i 

overensstemmelse med ordensbestemmelserne/vedtægterne, sender udvalget en personlig 

sms/mail med en beskrivelse og et foto af de ting, der skal udbedres inden for 14 dage.  

Havevandringsudvalget foretager efter godt 14 dage en opfølgning. Er forholdene nu i orden, 

udsendes en sms/mail med et OK. Er forholdene derimod stadig ikke i orden, udsendes en 

sms/mail om, at repræsentanter for Havevandringsudvalget ønsker en kort samtale med 

pågældende kolonist. Der aftales et tidspunkt for samtalen inden for 7 dage. 

Munder denne samtale ikke ud i en øjeblikkelig udbedring af de bemærkede forhold, indkaldes 

kolonisten til et møde hurtigst muligt på kontoret med Pindemosens formand og repræsentanter 

for Havevandringsudvalget. Formålet med mødet er at lægge en plan for kolonistens fremtid med 

pasning og/eller afvikling af haven. Der tages referat af mødet. 

Havevandringsudvalget følger op på eventuelle mødereferater fra forrige sæson, umiddelbart når 

den nye sæson begynder. 

 

PAS din have til glæde for dig selv, for naboerne og øvrige kolonister samt for gæster i Pindemosen. 
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