Ordensregler

Indmeldelse
Ved indmeldelse i foreningen betales et indskud på 5.000 kr. til foreningens drift.
Ordensreglerne vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2018

Vand
Andelshaveren afregner vandafgift efter egen måler og efter Dragør vandforsynings gældende
takster. Bestyrelsen lader vandmålerne aflæse 2 gange årligt - pr. 1/4 og 30/9.
Afgiften betales halvårligt, og er forfaldent til betaling pr. 1/5 og 1/11
Evt. restancer inddrives i henhold til foreningens love.
Der opkræves rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Foreningen er kun ansvarlig for
vandinstallationen til målerbrønd.
Målere må ikke repareres/udskiftes uden bestyrelsens tilladelse.
Bestyrelsen er forpligtet til at registrere målernr.
I forbindelse med salg/overdragelse af andelen, afregnes afgiften med brugeren af andelen på
udsendelses- tidspunktet. (d.v.s. køber og sælger afregner indbyrdes)

Ordensregler afsnit 1 (indmeldelse) ændret på generalforsamling den 5. marts 2007.

Vejudvalg
Bestyrelsen vælger af sin midte et vejudvalg på 3 medlemmer, der bl.a. skal påse, at grunde og
veje bliver holdt rene. Påtale fra vejudvalget er medlemmerne pligtige at efterkomme.
Det er enhver andelshavers pligt at holde sin grund fri for ukrudt.
Undlader et medlem at holde sin grund og tilstødende vej - til vejmidte - fri for ukrudt, er
bestyrelsen berettiget til, efter 14 dages forudgående skriftligt varsel, at lade dette udføre for det
pågældende medlems regning.
Udgifter til hegn- der skal være ligustrum, tjørn eller bøg, deles halvt med de nabogrunde, der
støder op til medlemmets grund.
Pigtråd må ikke opsættes på foreningens område.

Hus-nr. skal fremstå tydeligt ved indkørsel.

Trafik
På Møllevangs veje, er højeste tilladte hastighed 30 km/t. Privat kørsel og parkering med
motorkøretøjer over 3.500 kg. og en højde på max. 2,30 m. er ikke tilladt. Bestyrelsen kan dog i
særlige tilfælde, dispensere fra bestemmelserne.
Parkering på Møllevangsstien er ikke tilladt. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke hensættes
på veje og grunde uden bestyrelsens særlige tilladelse.
Der må påregnes mindst én parkeringsplads på hver grund.

Motorredskaber
I perioden 1.4 - 30.9 henstilles det til ikke at bruge støjende motorredskaber, herunder
motorplæneklippere m.v., i week-end og helligdage mellem kl. 12.00 og 13.30, samt alle aftener
efter kl. 19.30.

Hunde
Hunde, på foreningens område, skal altid føres i snor.

Vilde Katte
Der må ikke udlægges foder til vilde katte.

Ordensreglerne vedtaget på generalforsamlingen den 26. november 2003

