
Citater fra bestyrelsens opsange i 2. halvår af sæsonen 2017 
(Referaterne i deres helhed kan ses på www.hfmosevang.dk; kursiveringerne er mine) 

 
 

 
Af referat nr. 4 / bestyrelsesmødet 1.7.2017 
 

Havevandringen denne gang har for de fleste havers vedkommende budt på velholdte 

haver og veltrimmede hække og det har endnu engang været dejligt at vandre i vores 

haveforening. 

   Vi har derfor også kun få men vigtige fokusområder, som vi forventer I tager til 

efterretning og få elimineret til havevandringen d. 28. juli og videre i løbet af 

sæsonen. 

2. Alle hække i Mosevang skal være klippet pr. Skt. Hans samt 1. september hvert år. 

I år har vi eksempler på at hække har været klippet tidligere i foråret, men dette 

frigør ikke den enkelte have for at klippe pr. Skt. Hans og 1. september! 

   At klippe hækken er ligeledes lig med at fjerne ukrudt og uønsket vækst af 

blomster, planter og ukrudt i hækken og vil ser desværre mange eksempler på at 

hækken kun bliver klippet og ikke renset for ukrudt. Dette skal der rettes op på. 

   Vi må derfor igen gøre opmærksom på at hækkene til alle sider kun må bestå af 

tjørn og ligusta og dermed ikke også efeu, arkitektens trøst, birk, hyld, diverse 

blomster/græsser samt selvfølgelig almindelig ukrudt så som skvadderkål, 

mælkebøtter, rævehaler/padderokker mv.! Hækken mistrives og risikerer at gå ud og 

dermed er til gene for ikke kun jer som haveejer, men også omkringliggende haver. 

4. Havevandring inkl. Hækklipning: 

For at præcisere både for såvel nye som eksisterende haveejere: 

- Ved havevandringen hver måned følger bestyrelsen op på at ukrudt i hæk, 

under hæk, foran hækken indtil midt på vejen og generelt orden i haven bliver 

overholdt. 

- Derudover er der 2 gange om året opfølgning på hækken ifm. Skt. Hans og pr. 1. 

september. 

- Havevandringerne ifm. hækklipning inkluderer dermed også ukrudt og generel 

orden i haverne samtidig med at vi følger op på hækken. 

   Flere har denne gang været i tvivl, og har kun klippet hæk – men hermed skulle det 

være klart for alle fremover. 

 

 

 

Af referat nr. 5 / bestyrelsesmødet 26.7.2017 
 

Bestyrelsen havde en dejlig havevandring, hvor langt størstedelen af haverne havde 

sørget for både at få ukrudt af vejen samt rettet hækken af steder, som var blevet 

pointeret enten i referatet fra juni måned eller via de påbud, som ca. 15 haver havde 

modtaget. 

   De steder, hvor det endnu ikke var i orden, blev der givet påbud med 5 dage til at få 

bragt det i orden. 

Venligst vær opmærksom på at havevandringen er flyttet fra mandag d. 4. september 

til lørdag d. 2. september kl. 10:00 og at havevandringen som altid i september har 

fokus på både ukrudt samt hækklipning. 

 

 

 

 



Af referat nr. 6 / bestyrelsesmødet 2.9.2017 

 

En mindre del haveforeningens medlemmer har til stadighed svært ved at 

imødekomme reglementet herom [dvs. hækhøjden] samt at der ligeledes ikke må 

være ukrudt i og under de 4 hække i haverne. Vi ser meget gerne, at I får rettet op 

herpå i efteråret, da I ellers skal starte sæsonen med dette næste år. 

   Ligeledes vil vi også meget gerne opfordre til at alle sørger for at få ryddet ordentlig 

op på havegangene efter endt hækklipning og fjernelse af ukrudt fremadrettet. Vi 

oplevede denne gang at der lå alt for mange tjørne og grene efter hækkene er blevet 

klippet. 

 

 

 

Af referat nr. 7 / bestyrelsesmødet 7.10.2017 

 

Hække, have og skel bærer præg af nedfaldne blade, der fint dækker for ukrudt, der 

ikke er fjernet…..men vi glæder os allerede nu til forårets 1. havevandring, hvor alt 

igen vil stå knivskarpt i alle haver . [smiley indsat] 

   Tilsyneladende er det dog mest hækkene, der har svært ved at blive klippet i denne 

rette højde. Vi håber derfor meget, I alle har øjet lidt bedre rettet mod de 160 cm i 

2018 og at I husker at alle 4 hække på en grund skal klippes både indvendigt samt 

udvendigt. 

   Vi håber dog, at vi har lidt mindre dialog herom næste år og kan nøjes med at nyde 

synet af jeres haver. 


