Haveforeningen Grundet

Nyhedsbrev oktober 2016
Fra bestyrelsen:
Lukning af vand og porte
Så er sæsonen ved at være slut for i år, og det betyder, at der bliver lukket for vandet samt
indkørsel i haveforeningen. Dette sker tirsdag d. 1/11.
For at undgå frostsprængninger bedes Alle derfor sørge for at få tappet vandet af deres
haner efter lukning. HUSK også at LUKKE jeres haner igen.
Når først vandet er tappet af, sprænger rørene ikke. Grunden til, at der skal lukkes for
hanerne efter aftapning er af én simpel grund: Når vi åbner igen til foråret, er vi sikre på, at
der ikke er vand, der fosser ud inde i og uden for jeres huse. Det vil derfor også være lettere at
se, om der skulle være brud nogle steder.
Åbning af porte
Portene vil være åbne på enkelte dage hen over vinteren. Det gælder følgende lørdage:
Lørdag d. 5/11 fra kl. 10.00 – 12.00
Lørdag d. 7/1 fra kl. 10.00 – 12.00
Lørdag d. 4/2 fra kl. 10.00 – 12.00
Lørdag d. 4/3 fra kl. 10.00 – 12.00
Hvis man ønsker at få lukket portene op udenfor disse datoer, koster det 200,00 kr. Man
henvender sig til bestyrelsen vedrørende åbning.

Hjertestarter
Da hjertestarteren er låst inde, er der en boks ved fælleshuset, hvori der ligger en nøgle. Til
denne boks er der en kode. Koden får I fremsendt på sms.
Følgende har førstehjælpskursus:

Lotte Jelle
Karin Thomsen
Mette Panduro
Bjarne Sørensen
Alex Dalgaard

Toilet/bad
Vi oplever allerede nu, at der hurtigt kan blive beskidt i huset. Når man er bruger af dette
bad/toilet-hus, er man også forpligtet til at gøre rent efter sig. Der står diverse remedier
klar til brug. Det er vigtigt, at dette bliver overholdt. Det er ikke rart for andre at komme til et
toilet med bl.a. lort op ad siderne og skægstubbe i vasken.
Så tjek efter inden du går!!!
Kompost-muldjord
Bjarne kan levere billigt til din have. Det er en god jord. Det er billigt. Og så behøver du ikke
selv at tænke på at skulle hente, køre med overlæs osv. Bjarne leverer det direkte i din have.
Du kan kontakte ham på mobil nr. 24217057.
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.
Fælleshuset
Huset starter op fra d 1/4 – 30/9.
I den næste sæson har Fælleshuset igen åbent hver lørdag og søndag fra 14.00 – 16.00.
Der vil også være fællesspisning hver anden fredag fra kl. 18.00
Hvis nogen har lyst til at bage en kage, må man gerne byde ind i løbet af sommeren.
Næste sæson
Aktivitetskalenderen er klar. Sæt allerede nu kryds i din kalender ved d. 20/3 -2017 kl. 19.00,
for her er der generalforsamling. Der udover kan vi afsløre, at der vil ske noget nyt i næste
sæson. Vi skriver bare ikke, hvad det er!! 

Bestyrelsen takker for sæsonen 2016. Vi ses i 2017 til endnu en dejlig sommer i vores
haver.

