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Nyhedsbrev maj 2015 
Fra regnskabsudvalget: 

Betaling af haveleje 

For to år siden skiftede vi bankforbindelse til Den Jyske sparekasse, men der er stadig 
en del medlemmer, der stadig betaler til Den Danske Bank. Det koster gebyr at 
opretholde konto i den gamle bank, og vi må derfor opfordre medlemmerne til at få 
skiftet betalingen til Den jyske Sparekasse Regn r. 8131 konto nr. 6581343122. 

Samtidig vil vi gerne bede de medlemmer, der betaler månedsvis om at betale 
minimum kvartalsvis, med betalinger den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 
Helårlige betalinger skal være senest d. 1. januar. 

Fra Formanden:  

Græsrødderne 

Græsrødderne udfører en stor indsats og bruger mange timer på at holde vores 
udenoms-arealer pæne og velholdte med græsslåning, men har en bøn til haveejerne 
om at overholde vedtægterne. 

§ 3.3.3, Græsarealer skal holdes af lejeren 2 m uden for ens hæk. 

De fleste medlemmer holder arealet fint, men der er flere steder, hvor det ikke bliver 
passet. 



Kig derfor kritisk uden for jeres egen hæk. 

 

  

Fra bestyrelsen:  
Havevandring  
Bestyrelsen holder havevandring, og går ind i din have for at besigtige, om haven 
bliver holdt i henhold til vedtægterne. Det vil sige indenfor og udenfor. Dette foregår 
fredag d. 22/5 fra kl. 16.00.  
  
Åbne-haver-arrangement  
Vi afholder åbne-haver-arrangement d. 5/7 fra kl. 14.00-16.30. Derfor vil vi jo gerne 
at der er mange, som vil åbne deres haver, så folk udefra kan se, hvad det vil sige at 
have en kolonihave. Hvis man gerne vil lægge have til, sætter man et skilt på, så det 
kan ses, at man er velkommen til at kigge ind. Skiltet kan fås hos bestyrelse. 
   
Ny på hjemmesiden  
På vores hjemmeside er der kommet et link til køb-salg og bytte. Så kig derind, hvis I 
har noget I gerne vil af med, eller hvis der skulle være noget I søger. Det kunne jo 
være, at I var heldige.  
  
Sankt Hans  
Bliver også afholdt igen i år. Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning. Derefter går 
vi ned til bålet.  
  
Fællesarbejde  
Der er fællesarbejde i haveforeningen d.31/5, så sæt lige et kryds i Jeres kalender. 
Starttidspunkt bliver sat op i skiltet.   


