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ORDENSBESTEMMELSER
Deklarationen § 10 dækker
1. Parcellerne skal holdes i ordentlig ren og ryddelig stand.
Generalforsamlingen i 2020 har besluttet at indfører ”Vild med vilje”
konceptet. Det vil sige at alle opfordres til at overlade en del af parcellen til
naturen. Det blev ligeledes besluttet, at det er ulovligt at bruge skadelige
sprøjtemidler. Foreningen er medlem af ”giftfrie haver”
2. Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motordrevne
maskiner er kun tilladt:
På hverdage mellem
På lørdage
På søn – og helligdage

kl. 7.00 – 19.00
kl. 9.00 – 16.00
kl. 9.00 – 13.00

3. Støjende adfærd der er til ulempe for andre er ikke tilladt.
4. Husdyr må holdes hvis de ikke er til gene for andre, med f.eks. støj, lugt,
truende adfærd eller efterladenskaber uden for parcellen. Hundeloven skal
overholdes. Hunden skal blive på parcellen, i modsat fald skal der hegnes
ind. Hønsehold: maksimalt må man have 6 høns, haner er ikke tilladt.
Medlemmet skal ansøge om tilladelse hos lokalbestyrelsen inden
hønseholdet etableres. Der skal fremvises dokumentation for rottesikring.
Tilladelsen kan til enhver tid inddrages af lokalbestyrelsen, såfremt
husdyrholdet er til gene for andre.
5. Færdsel på veje og stier m.m. med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når
det sker med egentligt færdselsmæssigt formål.
6. Eventuelle færdselsskilte skal nøje følges.
7. Hver parcel skal være forsynet med tydeligt husnummer og påsat postkassen.
8. Afbrænding af affald må ikke finde sted på parcellerne.
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9. Hegn, skelpæle og ændre mærker må ikke fjernes eller flyttes, lige som der
ikke må fortages ændringer af veje og stier. På vej, samt rabatten må der ikke
henligge materialer af nogen art.
10. Indkørsel til parcellen må kun placeres på steder der er godkendte af
grundejerforeningen.
11. Al hen kastning af affald må kun ske i opstillede affaldsbeholder.
Overtrædelse af dette medfører, at bestyrelsen kan henstille at affaldet fjernes
på den pågældendes regning.
12. Det er ikke tilladt at opstille campingvogne med eller uden nummerplader
eller andre former for beboelsesvogne. Men i forbindelses med
byggetilladelse, kan der hos lokalbestyrelsen søges om dispensation. (i øvrigt
henvises til deklarationen § 4 stk. 4.
13. Der må ikke nedgraves eller opsættes svømmebassiner på parcellerne kun
soppebassin til børn på max 1000 liter.

Hvis en parcel efter henstilling fra lokalbestyrelsen ikke har efterkommet
henstillingen, vil OF`s vedtægter blive bragt til anvendelse.
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