
Fællesarbejde og hygge 
Se mere inde i bladet 

Formandens pen. 
I sæsonen 2013 har vi fået den sommer, som vi har manglet i de forrige år. Dette 
har også medført stor aktvitet i de enkelte haver med sol og sommer. 
Vi har en rigtig pæn haveforening på fællesarealerne og de fleste af haverne er 
veltrimmede, dog er der stadig enkelte haver, der ligner noget der er løgn, I ved 
selv hvem jeg hentyder til. 
Jeg spørger ofte mig selv om hvorfor nogle vil have en have og betale haveleje 
uden at passe haven.  

 

Nr. 13 November 2013 

Julefrokost i januar 
Foreningen arrangerer julefrokost i januar,  
mere følger på hjemmesiden og SMS service. 
 

Glædelig jul og godt nytår 

www.hfgrundet.dk  



Side 2 

Bestyrelse    

Formand Preben Jepsen Have 134 40131250 

Kasserer Susanne Ottesen Have 168 30376411 

Næstformand Lotte Borup Have 188 21429249 

Sekretær Karin Thomsen Have 124 29104593 

Medlem Knud Mikkelsen Have 178 40105246 

Suppleant Jan Halvorsen Have   62 25134072 

Suppleant Herløv Mogensen Have   94  

Bank Danske Bank 1551 - 4560402801  

Ny kasserer 
Sonnich Jensen meddelte bestyrelsen at han ønskede at stoppe som 
kasserer, dette medførte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 
1. Oktober. Referat kan ses i dette nyhedsbrev. 
Vi byder velkommen til Susanne Ottesen som ny kasserer. 
 
Vandslanger 
Der er konstateret at nogle medlemmer har nedgravet almindelige plast-
vandslanger fra vandhanen til andre steder i haven. 
Grundet et stort vandforbrug i 2013, accepteres dette ikke !  
Knud Mikkelsen og Søren Ottesen har tilbudt at lægge en rigtig vandledning 
for de medlemmer der må have behov for det. Man skal dog selv udføre 
gravearbejdet og betale materialer. 
 
Oktoberstormen 
Stormen satte også sit præg på vores areal, Der var flere skader med bl.a. 
afblæste tagsten og havelåger der var gået til. 
Vi forsøgte at komme i kontakt med den haveejere der var værst ramt, men 
det lykkedes ikke til alle. 
 
Nyhedsbrev med posten 
Har du modtaget dette nyhedsbrev med almindelig post, er det fordi vi ikke 
har din e-mailadresse registreret. Send din email adresse til 
preben@webjep.com, så modtager du fremover nyhedsbrevet på mail. 
 
Salg af havehus 
Hvis du vil sælge dit hus, skal du henvende dig til Karin eller Preben, som så 
sørger for at dit hus bliver sat til salg på hjemmesiden og i tavlen. 
Huset skal vurderes inden salg, bestil vurdering hos bestyrelsen. 
Vurdering koster 500.– kr, som betales af sælger. 



 Fælleshuset:  
Den 07-07 blev der afholdt markedsdag med tombola, der var ikke så mange 
kræmmere som sidste år, men der blev solgt en del i de boder der var.  
Grillen var tændt og der blev stegt mange pølser, samt solgt en del kaffe, øl og 
vand  

Tombolaen blev udsolgt og 
der kom kr. 8.187,50 ind. 
En rigtig dejlig dag.  
Der har været åbent i 
fælleshuset, hver lørdag og 
søndag, hvor der blev solgt, 
kaffe, the, hjemmebagt 
kager, øl og vand samt 
amerikansk lotteri, der har 
ca. været 50-60 gæster 
hver weekend. Meget 
hyggeligt at mødes på 
denne måde.  
Der blev holdt grisefest den 

24-08, der blev afviklet ’Grundet 5-kamp’ til stor morskab for de fremmødte, til 
festen om aftenen var vi 60 til spisning, og ca.70 i løbet af aftenen,  
Der blev serveret helstegt pattegris med salat og hjemmebagt brød. Musik ved 
Henrik i have 190. Super dejlig dag og aften, som vi vel gentager til næste år.  
Der var afslutning på sommeren med gule ærter og gullashsuppe vi var ca 30 
som nød denne dag. 
   
Fællesarbejde:  
Der har været to gange 
fællesarbejde i sommer. Vi har 
fået en del lavet, malet skure til 
toilet tømning dog skal de have 
en gang til, der er malet borde og 
bænke ved fælleshuset, alle nr. 
Skilte er malet, der er kommet 
kummer med træer ved alle 
indgange til foreningen, samt 
skiltet med HF Grundet er malet 
og flyttet, så det kan ses når man 
kører ind i haveforeningen, alle 
veje er lavet, så pas godt på dem 
når der køres i haven  
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Referat 

Ekstraordinær generalforsamling d. 01-10-2013 
Fælleshuset kl.19,00  
 
 
Velkomst v/formanden: 

Formand Preben Jepsen bød velkommen til de 45 deltagere. 
 
Valg af dirigent: 

Majbritt Grøn formand for Sandagergård blev valgt. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke var 
udsendt rettidigt, forsamlingen blev spurgt om vi kunne fortsætte, 
hvilket blev godkendt.  
Dirigenten oplæste dagsordnen, der blev godkendt. 
 
Valg af stemmetællere:  

Helle have 16 og Alex have 116 blev valgt. 
 
Info v/ formanden: 

Preben informerede om at kasserer Sonnich Jensen have 10 
havde meddelt bestyrelsen, at han havde valgt at trække sig. 
 
Valg af kasserer: 

Susanne Ottesen have 168 blev enstemmigt valgt. 
 
Eventuelt: 

Søren Ottesen have 168 orienterede om, han gerne ville have en 
fra bestyrelsen til at godkende hans regninger som vandmand, da 
det nu var hans kone, der var blevet kasserer. Dette var ok. 
 
Ref.   
KarinThomsen 
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SMS SERVICE 

Få besked på SMS når foreningen har arrangementer eller andre informationer. 
Send en SMS til 40131250 med HFG SMS, eller skriv det i en mail til 

preben@webjep.dk 


