
 
ORDENSREGLER fra 2010 rev. 2015  
 
Med henblik på at skabe de bedst mulige forhold 
for alle i foreningens område, bedes følgende 
regler overholdt:  
 
1.  Plæneklipning og arbejde med andre støjende 

maskiner: Hverdage indtil kl. 18.00. Søn- og 
helligdage indtil kl. 12.00.(1/4 - 1/10)  

     I vinterhalvåret ingen restriktioner.  
2.  Hunde skal føres i snor og må ikke færdes på 

badebroen og deres efterladenskaber SKAL 
samles op. 

3.  Ridning og knallertkørsel er forbudt på stier og 
fællesarealer.  

4.  Parkering langs veje og på vendepladser er 
ikke tilladt.  

5.  Langsom kørsel. 20 km/t skal respekteres 

overalt i området.  
6.  Bålpladsen må ikke benyttes til henlægning af 

affald. Grene og lignende Må ikke fremover 
lægges på bålpladsen pga. det nye 
brandregulativ.  

7.  Badebroen må benyttes af grundejer-
foreningens medlemmer, gæster og andre. 

8.  Hegnsloven skal følges. Beplantning der-
udover bør ikke være til gene for andre 
grundejere.  

9.  Afbrænding af haveaffald på grundene må ikke 
finde sted.  

 

REGULATIONS from 2010 rev. 2015  
 
In order to make the best possible conditions for 
everybody in the area please observe following 
regulations:  
 
1.  Lawnmowing: Daily untill 6 pm. Sunday and 

holydays untill noon.  
2.  Dogs must be on a leash and are not allowed 

on the bathing jetty.  
3.  Horse-riding and moped-riding is not allowed 

on paths and common-areas.  
4.  No parking along the roads and the turning 

areas.  

5.  Slow driving - 20 km/h - must be respected all 
over the area.  

6.  The fireplace must not be used for the deposit 
of waste any more, due to the new Fire 
Regulations.  

7. The bathing jetty is for the use of members of   
the houseowners association and their visitors.  

8.  Plantation ought not to desturb other 
houseowners.  

9.  No burning in the gardens. 
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VORSCHRIFTEN von 2010 rev. 2015  
 
Um das gemeinschaftliche Leben am Strand für 
jeden angenehm zu gestalten, bitten wir folgende 
Vorschriften zu beachten:  
 
1. Rasenmähen: Wochentage bis 18 Uhr. Sonn- 

und Feiertage bis 12 Uhr. (1/4 – 1/10) 
2. Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu 

führen. Hunde dürfen nicht auf de Badebrüche.  
3. Reiten und Mopedfahren auf den 

Anliegerwegen und auf dem 
Gemeinschäftsgelände verboten.  

4. Parken auf Wegen und Wendeplätzen nicht 
erlaubt.  

5. Langsam im Strandgebiet fahren bitte. 

Höchstens 20 km/t.  
6. Die Feuerstelle darf nicht zum Schuttabladen 

benutzt werden.  
7. Die Badebrüche darf von Mitgliedern und alles 

Gästen benutzt werden.  
8. Bepflanzung sollte nicht andere Grundbesitzer 

stören.  
9. Gartenabfall dürft nicht abgebrennt werden.  

 
 


