
 

Ordensregler for Haveforeningen Rugholm 

Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 2022 

§ 1 

1. Helårsbeboelse er ikke tilladt. 
2. Beboelse må kun finde sted i tidsrummet fra den sidste weekend i marts til den sidste weekend i 

oktober. Den øvrige del af året er det ikke tilladt at opholde sig i haverne fra kl. 21.00 – kl. 7.00. 
3. Overtrædelse medfører ophævelse af medlemskab/ lejemål. 

§ 2 (Tidligere §2 er slettet, derfor flyttes den nye §19 ind på denne tomme plads) 

1. Medlemmer som udebliver fra fælles arbejdsdag, opkræves en afgift på 150 kr. pr. gang. (Jf. §9 i 

vedtægterne)   

2. Ventelisten må maksimalt indeholde 500 personer inkl. den interne venteliste. Der opkræves 100 

kr. årligt pr. plads. 

§ 3 

1. Byggetilladelse skal indhentes i henhold til Kolonihaveforbundets 
byggeretningslinjer inden nybyggeri, ombygning eller tilbygning finder sted. 

§ 4 

1. Arealet/ haven og dens bebyggelser skal holdes i ordentlig og sømmelig stand. Afbrænding er 
forbudt. Alt affald skal fjernes. Kompostkasser må ikke placeres nærmere skel end 50 cm. 

2. Vejene skal være renset for ukrudt og vedligeholdt til midten, udfor haver med genboer. Haver 
uden genboer har hele vedligeholdelsen. Der er mulighed for at have lavt voksende blomster, løg 
eller vækster udenfor hækken. Fx tulipaner, vintergækker og lignende. (max. Højde 30 cm.) De må 
køres over og de må ikke forhindre køretøjer i at komme forbi hinanden. 

3. Der skal værnes om ro og orden. Brug af el- samt motordrevne haveværktøjer, bør begrænses mest 
muligt i weekender. 

4. Brug af el- samt motordrevne værktøjer må tidligst starte kl. 9.00 og skal være afsluttet senest kl. 
16.00 lørdag og kl. 13.00 søndag i juni, juli og august måned. 

5. Al brug af el/motordrevne værktøjer skal være afsluttet senest kl. 21.00 på hverdage. 

§ 5 

1. Det er ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed i eller fra haverne. Det er forbudt at 
drive jagt i området. 

§ 6 

1. Det enkelte havelod skal være forsynet med låge max bredde 120 cm, tydeligt havenummer, samt 
postkasse, samt være omgivet af klippede hække, maxhøjde 160 cm. 



 

§ 7 

1. Husdyrhold er tilladt, såfremt disse ikke er til gene for de øvrige lejere. Det 
omfatter hund, kat og stueburfugle. Det er tilladt at holde honningbier, der er et nyttedyr. Dog må 
der maksimalt være et bistade pr. have, og der må ikke drives erhvervsbiavl. Bistadet bør placeres, 
så det er til mindst mulig gene for naboerne. Evt. klager over bierne vil blive behandlet af 
bestyrelsen, der kan indhente rådgivning fra en uvildig forligsperson med bi-ekspertise fra Dansk 
biavlerforening. 

§ 8 

1. Havebassin er tilladt. Areal max 10 m2 og max 40 cm dybt. 

§ 9 

1. Anlagte p-pladser skal benyttes. Parkering på havegangene er ikke tilladt. Dette gælder også 
henstilling af cykler og knallerter. Dette kan påtales skriftligt 2 gange af bestyrelsen. Ved 3. skriftlige 
påtaler, opkræves en bøde på 200 kr. via næste opkrævning af haveleje.  

2. Af- og pålæsning er tilladt i begrænset tidsrum, såfremt det ikke er til gene. 
3. Hvis parkering hindrer f.eks. dagrenovation og dermed giver ekstra udgifter, erholdes disse af 

pågældende have lejer. 
4. Parkering af trailere foregår kun på P-pladserne Østrevej og Nordre indenfor afmærkningerne. 

Tilladelse til at benytte en afmærket plads gives af bestyrelsen. Traileren registreres for et gebyr på 
100 kr. pr. sæson. Hvis ikke traileren er blevet registreret inden 1. maj må traileren fjernes fra 
Rugholms grund uden yderligere varsel. 

5. Ikke indregistrerede køretøjer må ikke henstilles på foreningens område. 
6. Reparation og vask af bil, må ikke foretages på P-pladserne. 

§ 10 

1. Hastigheden for motorkøretøjer og cykler, må max være 15 km/t. De af bestyrelsen opstillede 
færdselstavler skal til enhver tid respekteres. Det påhviler det enkelte medlem at orientere 
eventuelle gæster m.v. især om denne bestemmelse. 

§ 11 

1. Det er forbudt at bruge sprøjtegift i haverne. 

§ 12 

1. Affaldscontainere er kun til køkkenaffald. Andet affald herunder glas, metal/øldåser, træ og ikke 
komposterbart haveaffald afleveres på nærmeste genbrugsstation. 

§ 13 

1. Vandaflæsning foretages af den enkelte have lejer og afleveres til bestyrelsen senest d. 1. 
november. Er aflæsningen ikke afleveret rettidigt, vil bestyrelsen foretage denne, og opkræve et 
gebyr på 200 kr. 

2. Det enkelte medlem hæfter selv for alle vandinstallationer fra stophane til forbrugssted. 



 

§ 14 

1. Flytning, samt ændring af tlf.nr. / mail skal meddeles til bestyrelsen, senest 2 
uger efter ændringen er sket. Omkostninger i forbindelse med at finde nye kontaktoplysninger, vil 
blive opkrævet lejeren. 

§ 15 

1. Bestyrelsen er pligtig til at efterse området for fejl og mangler. 

§ 16 

1. Vurdering og salg af haver foretages ikke i vinterhalvåret. 
2. Kun i ekstraordinære tilfælde (dødsfald, skifteret m.v.) foretages vurdering og salg i denne periode. 
3. Ønsker en haveejer at sælge sin have i indeværende år skal bestyrelsen have besked senest d. 1. 

september. 

§ 17 

1. Alle forslag, klager m.m. skal afleveres skriftligt til bestyrelsen. 

§ 18 

1. Meddelelser fra forening og bestyrelse, sker via mail, facebook og 
hjemmesiden: www.haveforeningenrugholm.dk 

http://www.haveforeningen-rugholm.dk/

