
 

Haveforeningen 

Grundet 

 

Nyhedsbrev marts 2016 

 

Fra regnskabsudvalget: 

Tjek om jeres haveleje går ind i den rigtige bank 

1.       Den Jyske Sparekasse konto: 8131 6581343122 

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

3.    Der opfordres endnu engang til, at man betaler: Hvert kvartal, halvårligt eller helårligt (mange betaler    

månedsvis og det giver mange posteringer i regnskabet) 

BEMÆRK: Betalingsfristen er senest 5. hverdag efter d. 1. i hver måned. Herefter vil der blive pålagt et 

gebyr. 

 



 

Fra bestyrelsen 

 Der var generalforsamling d.14/3, hvor der var 27 haver repræsenteret. Som sidst forløb det stille og roligt. 

Helle fra have 16 er indtrådt som suppleant i bestyrelsen. 

I kan desuden se referatet på haveforeningens hjemmeside.  

Søndag d. 20/3 var der 30 personer med til standerhejsning. Vejret var skønt, og vi havde et par hyggelige 

timer i fælleshuset, hvor der var dækket op med kaffe, rundstykker m.m. Det er dejligt, at der kommer så 

mange, men vi vil da gerne se endnu flere. Billederne fra denne dag er lagt ind på hjemmesiden. 

Der bliver udsendt mails, sms’er og enkelte får breve, men sidst kom der 9 breve retur fra postvæsnet. Husk 

hvis man flytter, får ny mailadresse eller nyt telefonnummer har man pligt til at oplyse foreningen om 

dette.  

 FÆLLESARBEJDE I HAVEFORENINGEN 

I år vælger vi at holde fællesarbejde lørdag d. 23.april. Det er dagen efter Store bededag, hvor vi regner 

med, at der er mange ude i deres haver. Det skulle give en mulighed for at langt flere deltager i arbejdet 

denne gang. Opgaverne bliver fordelt samme dag, og der er lidt til alle, stort og småt. Så mød op og vær 

med i det fælles arbejde, så vores haveforening kan blive ved med at være pæn og tiltalende for andre, der 

kigger forbi. 

 Postkasser 

Da man kan få post, når man er i haven, er der nogen, der gerne vil have en postkasse. Man kan bestille sin 

postkasse hos bestyrelsen ved at kontakte formanden inden d. 1/5 2016. 

 Vand 

Selv om vi igen i år, i god tid, havde bedt folk om at lukke for deres haner osv.  Må vi desværre konstatere, 

at der er nogen, som ikke får det gjort. Det betyder, at det kræver længere tid og arbejde for vores 

havmand, og samtidig er det ærgerligt for dem, som er klar til forårsrengøringen så snart det er muligt. 

Derfor har vi valgt, at vi sidst på sæsonen udsender en vejledning til, hvordan man lukker for vandet i sin 

have. Man må også gerne spørge, hvis man er i tvivl, om man gør det rigtige. 

 Aktivitetsudvalg 

Vi har i bestyrelsen et aktivitetsudvalg, men vi kunne godt tænke os nogle nye input. Derfor søger vi et par 

stykker, som kunne tænke sig at være med i dette udvalg. Så går du rundt med nogle gode ideer til, hvad 

der kunne ske af aktiviteter for store og små, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. 

 Fælleshuset 

Varme hveder d. 21/4 

Fælleshuset åbner igen fra d. 30/4 hver lørdag og søndag, hvor der bl.a. kan købes kaffe/te, kage, is m.m. 

 

Vi håber vi får en rigtig dejlig sæson, hvor vejret i år er med os.   


