
Forslag til behandling på beboermødet under punkt 7 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til husordenen: 

Ændring af 

”§ 3.12 Afskærmning på terrasser 

Der må fastgøres stramt udspændt (for at undgå støjgener) ensfarvet lærreds- eller sejldug eller 

tilsvarende materiale (stof) i lyse farver, samt plexiglas på indersiden af træfelterne. Lærred og 

sejldug må kun sættes op med strips. Ingen skruer og beslag må benyttes.  

 

Der må kun opsættes transparent (gennemsigtig) net og trådnet i felterne over brystværn. 

 

Der må opsættes espalier i gængs type som base for slyngplanter – dog ikke på husmuren. Fastgøres 

med sejlgarn eller strips. 

 

Se ”Råderet uden for boligen” inden du går i gang. Afskærmning der afviger væsentligt fra beskrevne 

muligheder betragtes som overtrædelse af råderetten. 

Hvis du er i tvivl, så spørg ejendomsmesteren”  

 

ændres til 

 

”§ 3.12 Afskærmning på terrasser 

Der må fastgøres stramt udspændt (for at undgå støjgener) ensfarvet lærreds- eller sejldug eller 

tilsvarende materiale (stof) i lyse farver, samt plexiglas på indersiden af træfelterne. Lærred og 

sejldug må kun sættes op med strips. Ingen skruer og beslag må benyttes.  

 

Der må kun opsættes transparent (gennemsigtig) net og trådnet i felterne over brystværn. 

 

Der må opsættes espalier i gængs type som base for slyngplanter – dog ikke på husmuren. Fastgøres 

med sejlgarn eller strips. 

 

Se ”Råderet uden for boligen” inden du går i gang. Afskærmning der afviger væsentligt fra beskrevne 

muligheder betragtes som overtrædelse af råderetten. 

 

Ejendomsmesteren skal godkende opsættelse af net og inddækninger inden opsættelse. ” 

 

Begrundelsen er at vi ikke har mulighed for at styre hvad der hænges op med nuværende regelsæt. 

 

 

 

 



 

Ændring af    

”§ 6.1 Biler og motorcykler henvises til parkeringspladsen. Varevogne og lastvogne over 3500 kg. 

samt campingvogne henvises til kommunens p-pladser, jf. Politivedtægten for Fredensborg 

Kommune.” 

 

ændres til 

 

”§ 6.1 Biler og motorcykler henvises til parkeringspladsen. Varevogne og lastvogne over 3500 kg. 

samt campingvogne, trailere, anhængere, campletter og påhængsvogne henvises til kommunens p-

pladser, jf. Politivedtægten for Fredensborg Kommune.” 

 

Begrundelsen er at der i dag henstilles flere trailere der bare optager pladser. 

 

Ændring af 

”§ 9.8 Garager og carporte må kun anvendes til henstilling af lejerens motorkøretøj(er).  

Afdelingsbestyrelsen kan inddrage én garage/carport til opbevaring af afdelingens borde, stole og 

andre remedier, som tilhører beboerne i fællesskab. ” 

 

ændres til 

 

”§ 9.8 Garager og carporte må kun anvendes til henstilling af lejerens indregistrerede 

motorkøretøj(er).  Afdelingsbestyrelsen kan inddrage én garage/carport til opbevaring af afdelingens 

borde, stole og andre remedier, som tilhører beboerne i fællesskab. ” 

 

Begrundelsen er at beboere kan have hvad som helst stående i deres garager og carporte i dag. 

Parkeringspladsen er til biler/motorcykler i brug. Vi mangler p-pladser. 

 

 

Ny paragraf 
”§ 9.13 Ved leje af garage eller carport inddrages tilladelse til at parkere på afdelingens 

parkeringsplads for det køretøj der lejes carport/garage til. Der kan stadig parkeres i det frie tidsrum 

mod brug af p-skive og ved brug af gæstebilletter. ” 

 

Begrundelsen er at vi mangler parkeringspladser og at flere beboere optager både en carport/garage 

og en parkeringsplads til samme køretøj. 

 

 

 

 

 

 


