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Ordensreglement for Foreningen Bispeparkens Havegruppe 
 

Formål 

Reglementet har som formål at gøre opholdet i Bispefarmen og på Bispeparkens friarealer så behageligt 

som muligt, sikre det gode naboskab og interne fælleskab i Bispeparken samt at bevare Bispeparkens 

grønne udseende. Reglementet skal supplere de generelle regler og bestemmelser for Bispeparken (jf. 

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 og vedtægter for fsb). 

 

Fælleskab  

• Vi ser foreningen som et fællesskab af beboere, der hver især bidrager til havearbejdet og er 

engageret i havegruppen på forskelig vis. 

• Vi er interesseret i hinanden og skal derfor udvise hensyn til andre beboere og være med til at 

skabe god trivsel og et godt miljø i og omkring haverne. 

• Vi skal alle hjælpe til med - løbende - at involvere og få nye beboere med i foreningen.  

• Vi skal bruge fællesfaciliteterne på en hensynsfuld måde og være med til at holde haver, stier og 

friarealer pæne og ryddelige og fri for affald. 

• Hvis vi er i tvivl om regler og tilladelser, skal vi kontakte foreningens bestyrelse, og vi skal sørge for 

at kende til deres bestyrelsesmøder, og gøre det let for dem at tage kontakt til os. 

Affald 

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt. Der må ikke henlægges affald, der ved lugt eller udseende kan virke 

generende for andre. Henkastning eller opbevaring af affald på Bispeparkens veje, stier og fællesareal er 

ikke tilladt. 

Haveaffald skal sortes og lægges i den grønne beholder på arealet. Storskrald anbringes i Bispeparkens 

genbrugshuse. Det øvrige affald skal sorteres og lægge i de relevante beholdere i Bispeparkens 

genbrugshuse.  

 

Støj 

Ved brug af støjende maskiner som havefræser og plæneklipper skal der tages hensyn til naboerne i 

Bispeparken. Høj musik i haven er ikke tilladt, men ved enkeltstående særlige festlige lejligheder er der dog 

forståelse for afspilning af lidt højere musik, hvis man forinden har orienteret de nærmeste naboer. 

Undgå højrøstet adfærd, støj og larm især mellem kl. 22:00 og 08:00. 

 

Hamren og boren skal som udgangspunkt foregå mandag til fredag mellem kl. 08:00 og 20:00, lørdag 

mellem kl. 08:00 og 17:00 og søn-og helligdage mellem kl. 12:00 og 15:00. 

 

Haver, stier og fælles græsarealer 

Blomster, buske og træer som står på det fælles udeareal, må ikke afbrækkes eller afskæres af andre end 

ejendommens funktionærer.  

Haverne skal holdes ryddelige, og græsset på de små stier mellem haverne skal slås så ofte, at ukrudtet ikke 

spredes i området.  

Ledige haver skal holdes i sømmelig stand, og græsslåning skal være foretaget inden den 1. juni. Sker dette 

ikke, kan bestyrelsen lade grundende slå for foreningens regning. 
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Drivhus/hække/hegn 

Drivhus, hække og hegn skal opføres og holdes i overensstemmelse med lokalplanens foreskrevne regler.  

Vi har ansvaret for at vedligeholde drivhus, plantekasser, havemøbler samt evt. hegn, hæk eller anden 

afgrænsning af haveanlægget. 

 

Hærværk 

Uvedkommende må ikke opholde sig i haverne, og må ikke høste bær og grøntsager i haverne. Ved 

ødelæggelse eller hærværk i haverne vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderne.  

 

Ansvar 

Det enkelte medlem af Foreningen Bispeparkens Havegruppe er ansvarlig for at ordensreglementet 

overholdes og for sin egen have. Såvel foreningen som det enkelte medlem er berettiget til at påtale 

overtrædelser af reglementet, og foreningens bestyrelse er berettiget til at afgøre, om den vil søge regler 

og bestemmelser gennemført ved dialog og/eller mægling via fsb eller ved antagelse af arbejdskraft fra 

ejendomsfunktionærerne.  

Grove og gentagne overtrædelser af reglementet eller hensynsløs optræden kan medføre opsigelse af 

medlemskabet af foreningen. Alle foreningens udgifter hertil kan kræves refunderet af det pågældende 

medlem. Foreningens bestyrelse kan give dispensation fra reglementet, når det skønnes nødvendigt. 

 

Ovenstående ordensreglement er gyldigt fra den 21. april 2019. 

 


