
 

Haveforeningen 

Grundet 

 

Nyhedsbrev september 2016 

Fra bestyrelsen: 

Hæk 

Vi har før skrevet ud omkring vedligeholdelse af hække. Man har pligt til at sørge for, 

at der er luget ved hækken. Husk også at hækken skal klippes inden 1. oktober. 

Fællesarbejde/pligtarbejde 



Man kan altid bidrage til fællesarbejdet på en eller anden måde. Har man ikke de 

fysiske kræfter længere, kan man evt. bage en kage, hjælpe med noget oprydning 

eller andet. Der er som regel noget at lave til alle. Husk det på, at det også er en social 

dag. Det er også denne dag, vi takker af for dette års sæson med gule ærter/klar 

suppe. Den sidste omgang fællesarbejde afholdes lørdag d. 17/9 kl. 09.00. Vi starter 

med et rundstykke, herefter uddeles opgaver til de fremmødte. Husk at det koster, 

hvis man ikke deltager uden afbud. 

Fællesbad 

Der er opsat et fællesbad ved fælleshuset, som man nu har mulighed for at benytte. 

Det koster 250.00 kr i depositum for en nøgle. Der udover kan man købe et klippekort 

så man kan bruge badet. Det koster 10.00 kr. pr. bad. Pr person.  

Dette skal i første omgang ses som en forsøgsordning 

Ophobning 

Der forekommer en del ophobning af diverse store trailere og andet stort ved haverne. 

Vi vil bede folk om at få det fjernet. Det gælder fx trailere over 750 kg. 

 

Ledninger 

Der er nogle som får strøm fra hinanden. Det må man gerne, men man skal sørge for, at 

ledningerne er gravet ned, og at det er de rigtige ledninger, samt at det er forsvarligt. 

Man må ikke have ledninger trukket gennem haver, hvor der er lagt en plastpose 

rundt om samlingen. Så få det lige bragt i orden. 

 

Hjertestarter 

Den er blevet bestilt, og vi venter på, at den kommer, så vi kan få den sat op i 

fælleshuset. Det kan nævnes at i bestyrelsen har følgende medlemmer 

førstehjælpskursus: Karin og Lotte. 

Julefrokost 

Der afholdes julefrokost d. 10. december. Da vi har valgt at rykke julefrokosten til 

samme sted, hvor vi plejer at holde generalforsamling er det stadigvæk muligt at 

tilmelde sig. Tilmelding foregår hos Karin. 


