Haveforeningen

Grundet
Standerhejsning søndag d. 29.marts

Nyhedsbrev april 2015
Søndag d. 29. marts blev en ny sæson sunget i gang i haveforeningen. Vi var heldige
med vejret. Regnen stoppede og solen tittede frem kort efter, at flaget var nået til tops.
25 haveejere var mødt frem for at deltage i standerhejsning og efterfølgende
formiddagskaffe i fælleshuset. Det var en hyggelig formiddag.
Ved standerhejsningen blev de fremmødte spurgt om deres holdning til at få en
hjertestarter sat op ved fælleshuset, hvis det kan lade sig gøre. Der var enighed om, at
det er en god idé, og bestyrelsen vil derfor søge om en hjertestarter ved Trygfonden.
Det kan oplyses, at den nærmeste hjertestarter i øvrigt er i Nørremarkscentret. Der
skal dertil siges, at det kun er i en bestemt tidsrum kl. 9.00 til kl. 17.00, at man har
mulighed for at komme ind til den.
Som det også fremgik på generalforsamlingen d. 18. marts, ville man forsøge at åbne
for vandet lørdag d. 28. marts. Det gik ikke så godt. Man troede, at der var brud på
nogle rør, men det viste sig, at der var tale om nogle steder, hvor folk havde deres
vandhaner til at stå åben. Der blev derfor lukke for vandet igen, og åbningen af vandet
vil blive forsøgt igen tirsdag d. 31. marts. Så håber vi, at det lykkes.
Generalforsamlingen forløb i øvrigt stille og roligt. Som det fremgår af referatet, var
der 54 medlemmer af haveforeningen med denne aften.

Fremover vil det også være muligt at se nyhedsbrev og aktivitetskalender på tavlen
ved parkeringspladsen.

Da Knud ikke længere vil være i stand til at klippe hæk m.m. mangler vi en ny og
dygtig havemand. Henvendelse kan ske til bestyrelsen.

Det var alt for denne gang. Vi håber, at alle får en god, varm og skøn sæson i deres
kolonihave.

