Haveforeningen

Grundet
Nyhedsbrev juli 2015
Fra regnskabsudvalget:
Det kan ikke komme bag på nogen, at vi for snart to år siden skiftede bankforbindelse til Den
Jyske Sparekasse. På trods af dette er der stadig mange, der betaler haveleje til den gamle bank.
Regnskabsudvalget har tre ønsker:

1. Betal i den rigtige bank (Den Jyske Sparekasse konto: 8131 6581343122)
2.

Anfør havenummer i ’Tekst til modtagers kontoudskrift’. (ikke overførsel, haveleje ect.)

3.

Betal minimum en gang i kvartalet (mange betaler månedsvis og det giver mange posteringer i
regnskabet)

Fra bestyrelsen
Kom nu ind i kampen!
I år har 36 ud af vores 96 haver fået en påtale. Det er for mange!
Derfor denne lille uddybning af, hvad bestyrelsen mener med at man skal sørge for, at haven holdes i
”sømmelig stand”
-

Vedligehold dit hus

-

Ryd op på grunden. Byggematerialer og andet lægges, hvis det er muligt, bag ved huset, ellers
ryddeligt og samlet.

-

Sørg for at der bliver ryddet for ukrudt, også 0,5 meter ind til hækken, så man ikke generer naboen
– altså godt naboskab.

-

Lad der være klar forskel på græsplæne og bede.

-

Mælkebøtter der har vindbårne frø, bør fjernes inden frøsætning, så de ikke spredes med vinden til
naboerne – Godt naboskab.

-

Klip hækken ned til mellem 1,6 – 1,8 meter én gang om året. Pas den i øvrigt som skrevet i sidste
nyhedsbrev.

Hjertestarter
Vi er ved at undersøge muligheden for at få en hjertestarter sat op ved fælleshuset. Vi har af Tryg
Fonden fået at vide, at der skal tilknyttes en borgergruppe. Derfor vil vi meget gerne høre fra nogen,
som kunne være interesseret i at blive tilknyttet denne gruppe. At være i gruppen indebærer, at man
skal deltage i et førstehjælpskursus, som betales af Tryg Fonden.

Løse hunde
Vi er nødt til at indskærpe, at alle hunde skal føres i snor, når man går tur i haveforeningen. Husk også
at opsamle hundens efterladenskaber.

Sand, stabilgrus og evt. muldjord
Kan afhentes gratis på parkeringspladsen, men da der skal være til alle, henviser vi til, at man
begrænser sig.
Fælleshuset
Husk at der altid er kaffe, kage, is, amerikansk lotteri m.m. i fælleshuset lørdag og søndag fra kl. 14.00.
Vi vil gerne opfordre folk til at komme i fælleshuset. Det er her, vi lærer hinanden bedre at kende, og
der er altid en rar stemning.
Grisefesten afholdes d. 29/8. Tilmelding snarest og senest d. 12/8 til Karin.
Markedsdagen er d. 2/8 – så der er ikke længe til. Har du tilmeldt din bod??

