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ORDENSREGLER
Pkt. 1: Jagtborgs Grundejerforenings ordensregler, er de forventninger til hensynsfuld adfærd og
samkvem, og opretholdelse af det gode naboskab, som vi stiller til ejerne og brugerne af områdets
fritidshuse.
Pkt. 2: Politiets ”Ordensbekendtgørelse”, bekendtgørelse nr. 511 af 20/6-2005, er samfundets
almindelige regler for god opførsel i det offentlige rum, herunder vores vejsystem. Det forventes at
disse regler også respekteres, selvom man er inde på sit private grundstykke. De regler i
ordensbekendtgørelsen der navnlig sigtes til, er citeret i uddrag neden for.
Pkt. 3: Hunde: Ved færdsel på vejene forventes det, at hunde enten er under ejerens fulde kontrol,
eller føres i snor.
Pkt. 4: I tiden fra 1. maj til 30 september henstilles det, at der på lørdage og søndage ikke anvendes
motoriserede (elektriske eller benzindrevne) udendørs arbejdsredskaber til ekstraordinære
aktiviteter. Ved ordinære aktiviteter forstås i denne sammenhæng normal gentagen udendørs
pasning af området, som for eksempel græsslåning.

Uddrag af ”Ordensbekendtgørelsen”:
§ 2. Hvor ikke andet fremgår, finder denne bekendtgørelse anvendelse på borgernes adfærd på veje eller på andre steder,
hvortil der er almindelig adgang.
Stk. 2. Ved en vej forstås i denne bekendtgørelse offentlig eller privat vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage,
sti eller lignende, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.
§ 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre
den offentlige orden, må ikke finde sted.
Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig
forargelse.
Stk. 3. Det er forbudt at færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, at det kan give
anledning til ulempe for andre.
Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser
af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør
§ 8. Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages
at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.
Stk. 2. Råben med varer på en vej er forbudt før kl. 7 og efter kl. 18 og må ikke finde sted, hvor det er til ulempe for
hospitaler, skoler eller lignende.
§ 10. Små børn skal under ophold på en vej være undergivet fornødent tilsyn af forældre eller andre, i hvis varetægt
børnene er.
§ 12. Det er forbudt at benytte skydevåben, buer, slangebøsser eller lignende, at tænde bål, eller at kaste sten, snebolde,
vand eller andet, hvis dette kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. maj 2011.

