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Nyhedsbrev marts 2017 

Fra bestyrelsen: 

Sæsonen står for døren, og vi 

nærmer os generalforsamlingen, 

som er på mandag d. 20/3 kl.19.00 

i Beboerhuset, Finlandsvej 103a, 

7100 Vejle. Husk at møde op! 

Det varer heller ikke længe før vi 

prøveåbner for vandet. Det sker 

lørdag d. 25. marts kl. 11.00, og 

dermed inden der er 

standerhejsning. Så sørg for at 

jeres haner ude og inde er lukket. 

Derved undgår vi, at mange skal 

vente på vandet. Nogle steder 

oplever vi, at vandmændene ikke 

kan komme ind og lukke for 

vandet, men kan se på, at 

vandhanen løber. Derfor bliver 

der lukket igen, hvilket er til 

irritation for mange. Så vær i god 

tid, og sørg for at der er lukket. 

Standerhejsning 

Vi har standerhejsning d. 26/3 kl. 

10.00. Der vil være kaffe/the og 

rundstykker. Vi håber at se mange 

af jer denne formiddag. Det er 

altid hyggeligt, når vi mødes. 

Parkering på græs og tæt ved 

bommene 

Vi vil gerne pointere, at det ikke er 

tilladt at parkere på 

græsplænerne ved 

parkeringspladsen. Parkering 

foregår på grusarealet.  

Det er heller ikke tilladt at parkere 

for tæt på bommene. Det skal 

være muligt for større køretøjer, 

så som brandbiler etc. at komme 

ind. Så hold en god afstand til 

bommen, når I parkerer jeres bil. 

Selv om bommen er bred, er den 

også skrå, hvilket kræver lidt 

mere plads for at komme 

igennem. 

Samtidig vil vi gerne bede jer om 

at parkere trailere i det område, 

hvor der i forvejen står 



campingvogne. Det gør det også 

lettere for vores græsrødder, når 

de skal slå plænerne. 

Hæk 

Lige nu er jorden forholdsvis blød, 

og varmen er begyndt at komme. 

Det betyder også, at vi skal i gang 

ved vores hække. Så kig under 

jeres hæk allerede nu, inden den 

skyder, og fjern ukrudtet, så 

sparer I jer selv for en hel del 

energi senere. 

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 har I 

fået fremsendt på sms.  

 

Følgende har førstehjælpskursus: 

Lotte Jelle 

Karin Thomsen 

Mette Panduro 

Bjarne Sørensen 

Alex Dalgaard 

 

 

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 

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. 

Jubilæum 

Kredsen har en lille 

erkendelighed til jubilæer (25-30-

35-40år osv), men for at komme i 

betragtning skal man oplyse 

hvornår man har jubilæum. Send 

en mail til bestyrelsen hvis du har 

jubilæum i 2017.  

 

 

Vi ses til endnu en dejlig 

sommer i vores haver. 

 


