Grundejerforeningen
Smidstruphøj
2020
Ordensreglement
Dette reglement er lavet til gavn for alle medlemmer:
Hvis du overholder reglementet, vil området, uden tvivl, være det dejlige og rolige sted, som du vel
har tænkt dig, det skal være.
Ordensreglementet er i overenstemmelse med kommunens regler og derudover henvises til
kommunens orientering ”Byrådets holdninger til sommerhusområdernes fremtoning”, der er en
integreret del af dette ordensreglement og som tidligere er fremsendt til foreningens medlemmer.

--------------------------

1) Biler skal parkeres på grundene. Der skal være plads til mindst 2 biler på grunden.

2) Støj fra radio og TV mm. må ikke være til gene for andre.

3) Afbrænding af haveaffald:
Fra 1. januar 2011 er afbrænding af haveaffald forbudt i byzone og sommerhusområder.
Der henvises i stedet til Genbrugsstationen i Højelt.

4) Græsset skal slåes mindst en gang inden den 15. maj og 15. august. Grunde, der efter bestyrelsens skøn ikke vedligeholdes, vil ved foreningens foranstaltning blive vedligeholdt på ejerens bekostning. Udgifterne, samt påløbne omkostninger, vil, om fornødent, blive opkrævet
pr. inkasso.
5) Rabatterne skal – så ofte det er nødvendigt – vedligeholdes af de respektive grundejere, dog
mindst en gang om måneden i sommerperioden. Træer med store rødder, der går ud under
asfalten, skal have hugget rødderne over. Beskæring af træer skal følge kommunens regler,
som hvert år vises i div. blade. Overholdes dette ikke, bliver det udført for ejerens regning.

6) Hunde skal føres i snor i udstykningsområdet. Grundejere med hunde skal have grunden indhegnet eller der skal være en hundegård. En parcel må max. have 4 hunde.
Der henvises iøvrigt til politivedtægten vedr. hundehold.
7) Der er ved indkørsel til området fra Hågendrupvejen, opsat ” By zone ” skilt, som betyder
50 KM / T. Dette bedes overholdt på foreningens område. Det henstilles til medlemmerne,
at der køres hensynfuldt på vejene.

8) Grunde med swimmingpool eller vandhuller a`la svimmingpools skal være indhegnet i henhold til loven om sikkerhed ved swimmingpools.

10) Al henvendelse til grundejerforeningen, skal ske skriftligt.
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I bestyrelsen: (valgt på generalforsamlingen d. 27. september 2020)

Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Veje & Dræn:
Medlem:

Bestyrelsen

Torben Mortensen
Tom Persson
Dorthe Buhl
Jens Jørgensen
Leif Z Petersen

Skaus-Ager 38
Skaus-Ager 12
Hylde-Ager 15
Hylde-Ager 17
Hylde-Ager 4

