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1 Generelt  

1.1 Medlemmer har adgang til foreningens fællesfaciliteter  

 

2 Forpligtigelser  
2.1 Medlemmer er forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, der er vedtaget af  

generalforsamlingen  

2.2 Hvert medlem har pligt til at deltage i mindst 2 af de årlige arbejdsdage, ellers opkræves  
en bod fastlagt af generalforsamlingen. Arbejdsdagene varsles af bestyrelsen mindst 
4 uger før.  

2.3 Medlemmer har ansvaret for gæsters og for egne børns færden i haveforeningen i  
henhold til de vedtagne regler.  

2.4 Vis hensyn til dine naboer – husk: Haven er et fristed. Undgå derfor støjende adfærd  
såsom råben, høj musik samt unødig eller vedvarende maskinlarm.  

2.5 Løse hunde er forbudt på foreningens område  

2.6 Det er ikke tilladt at fodre vilde katte  

2.7 Det er ikke tilladt at have fast husdyrhold i haven. Biavl er tilladt med bestyrelsens  
tilladelse. Bestyrelsen koordinerer bistadernes placering.  

2.8 Haverne skal være forsynet med tydeligt nummer og skelpælene må ikke flyttes.  

2.9 Der skal være adgang for myndighederne til inspektionsbrønde til den rørlagte  
Lersøgrøft. Foreningens medlemmer skal følge anvisninger, som bestyrelsen 
giver herom.  

2.10 Knallertkørsel og cykling er forbudt på foreningens område og stier  

2.11 Adgang og parkering for biler er den samme som for de øvrige haveforeninger i  
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Lersøparken  

2.12 Af- og pålæsning er tilladt  

 

3 Drift af haver  
3.1 Haverne skal dyrkes efter økologiske grundprincipper (se under punkt 5. Principper)  

3.2 Alle haver skal drives som daghaver med varierende afgrøder som grøntsager, frugt og  
blomster eller grønne rekreationshaver.  

3.3 I en have må der højst være 10 procents opholdsareal (fliser, plæne m.m.).  

3.4 Foreningen skal respektere og give plads til, at medlemmernes forskellighed kan komme  
til udtryk i udnyttelse og design af haverne og på den måde afspejle 
mangfoldigheden.  

3.5 Medlemmer har pligt til at holde sin have og de tilstødende stier fri for frø- og  
rodspredende ukrudt.  

3.6 Højde på hække og hegn, der omkranser daghaveforeningen, fastsættes af 
bestyrelsen efter nærmere aftale med myndigheder og naboer.  

3.7 Der må ikke sættes hegn mellem haver.  

3.8 Træer må kun dyrkes med en maksimumhøjde på 2,7 m og mindst 1,0 m fra skel.  
Træerne må ikke danne hegn.  

3.9 Vand må kun hentes i vandekande og i spand fra beholdere med opsamlet regnvand.  

3.10 Haveaktiviteter skal være påbegyndt 1. maj hvert år. 

3.11 Haveaffald, der ikke opbevares på eget areal, skal lægges på de 
afmærkede kompostpladser.  

3.12 Affald, der ikke kan komposteres, fjernes af det enkelte medlem. Der må ikke 
henligge affald i egne haver eller henstilles affald på foreningens område.  
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3.13 Afbrænding i haverne er forbudt, det er grill tilladt på de dertil afmærkede pladser.  

3.14 Fælleshuse, redskabsskure, trillebøre, redskaber, opslagstavler og øvrigt fællesudstyr  
stilles under medlemmernes beskyttelse.  

3.15 Grubning og/ eller pløjning af jorden kan gennemføres forår og efterår.  

3.16 Fælles trillebøre og redskaber skal straks efter brugen rengøres og stilles i 
fællesskuret, hvorfra de er hentet.  

 

4 Bebyggelse  
4.1 Der skal bygges efter bæredygtige princippper (se punkt 5. Principper)  

4.2 Der må ikke bygges havehuse/ redskabsskure/ drivhuse på havelodderne  

4.3 Bestyrelsen skal sikre at, størrelse, placering og udformning af fælleshuse, redskabskure  
mv. lever op til myndighedernes krav.  

4.4 Bygningerne må ikke benyttes til fast beboelse.  

 

5 Principper  

Foreningens målsætninger er, at haverne dyrkes efter økologiske principper, og at 
bebyggelsen bliver opført efter bæredygtige principper. Samtidig er det foreningens 
målsætning at udvikle sociale og praktiske fællesskaber.  

5.1 Dyrkning af de individuelle daghaver skal dyrkes efter følgende økologiske principper:  

5.1.1 Der må ikke anvendes kunstgødning  

5.1.2 Der må ikke anvendes pesticider (sprøjtemidler mod ukrudt og skadedyr) uden  
forudgående tilladelse fra bestyrelsen  
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5.1.3 Der skal dyrkes vekseldrift  

5.1.4 Kompost og husdyrgødning kan anvendes  

5.1.5 Fællesarealer og randbeplantning skal tillige dyrkes efter økologiske principper  

5.1.6 Beplantning skal sikre naturoplevelser gennem blomstring, bærsætning og løvfald,  
således, at den udgør et attraktivt levested for insekter, fugle og andre dyr.  

5.2 Principper for bæredygtig bebyggelse Bebyggelsen skal være bæredygtig 
forstået på den måde, at der vælges løsninger, der er så lidt miljøbelastende som 
muligt.  

I praksis betyder bæredygtighed, at foreningens bebyggelsen etableres og vedligeholdes 
ud fra følgende principper.  

5.2.1 Regnvand fra tage opsamles og bruges til havevanding  

5.2.2 Alt andet regnvand skal afledes lokalt på haveforeningens areal.  

5.2.3 Strøm og varme produceres så vidt det er muligt ved brug af solceller og/ eller  
vindmøller.  

5.2.4 Der etableres fælles kompostpladser  

5.2.5 Der skal i størst muligt omfang anvendes genbrugte materialer og nye miljømærkede  
materialer til etablering og vedligeholdelse. Der må ikke anvendes trykimprægneret 
træ.  

5.2.6 Der kan anvendes brugte containere til fællesbygninger og skure  


