Haveforeningen

Grundet

Nyhedsbrev maj 2016

Fra bestyrelsen:
Der har været fællesarbejde i haveforeningen. Det var rigtig skønt at se så mange
møde op denne dag. Denne gang blev der bl.a. lavet nye vejbump rundt omkring. Det
har vi valgt, da der blev kørt alt for stærkt. Fartgrænsen er 15 km i haveforeningen, og
vi vil gerne have, at det er trygt for alle, især børnene, at færdes herude. Så tænk over
det, når du kører. Børnene færdes ikke kun på stierne, men de kommer også løbende
inde fra haverne og ud.
Fælleshuset åbnede for sæsonen igen d 30/4. Der er fremover åben hver lørdag og
søndag fra kl. 14.00, hvor der som vanligt er mulighed for at købe kaffe/te, kage, øl,
vand, is og amerikansk lotteri.

Fælles spisning er også skudt i gang. Det blev det fredag d. 6/5 kl. 18. husk der er
fælles spisning om fredagen i lige uger kl. 18.00, og man tilmelder sig senest
onsdagen inden til Karin via sms på 29104593.
Der har været drøftelse omkring hække i haveforeningen. Fremover er det kun tilladt
at plante lærkehæk i foreningen.
I bestyrelsen har vi en lille bøn til alle. Hvis der skulle være noget man vil sige, det kan
være ros eller ris, vil vi meget gerne have, at risene kommer direkte til bestyrelsen.
Det er lettere at gå den lige vej.
Skulle man have en forespørgsel, så sender man en mail eller (afleverer) et brev til
bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen drøfte det indsendte på næste bestyrelsesmøde.
I sidste nyhedsbrev søgte vi nogen, der kunne tænke sig at være med i
aktivitetsudvalget. Der er desværre ikke kommet nogen tilbagemeldinger på dette, så
vi vil bede jer overveje det en gang mere. Vi vil rigtig gerne have nogle nye input til
aktiviteter. Så kom frisk…
Igen i år har vi havevandring. Det kommer der mere om i næste nyhedsbrev.

Husk stadig
Hvis man flytter, får ny mailadresse eller nyt telefonnummer har man pligt til at oplyse
foreningen om dette.
Det gode vejr har gjort sit indtog i haveforeningen, og vi håber naturligvis på, at
det fortsætter hele sæsonen.

Foreningens vedtægter på tryk kan afhentes i fælleshuset når der er åbent

