Haveforeningen

Grundet

Nyhedsbrev juni 2017
Fra bestyrelsen:
Foreløbig virker vejret til at være med os
denne sæson. Solen er begyndt at skinne
mere, og der har været knap så meget
regn indtil videre. Det godevejr er som
regel også ensbetydende med, at der er
flere, som ønsker at leje en kolonihave,
og der er også mange, som kan bygge
nyt. I samme forbindelse minder vi lige
om vores byggeregler og husk
Det er stadig den gamle deklaration
samt vores vedtægter for
haveforeningen, som gælder.
I vores deklaration står der bl.a. at:
”… Det bebyggede areal må incl. udhus

ikke overstige 50 m2.”
Bestyrelsen kan derfor heller ikke
godkende, hvis man bygger over det
tilladte.
Opsamlingstanke:
Bestyrelsen blev efter sidste
nyhedsbrev gjort bekendt med nogle
problematikker, der kan være i
forbindelse med at etablere samletank
på eget havelod. Det har vi naturligvis
taget til efterretning og drøftet igen.
Der er derfor foretaget en ændring i
forhold til nedgravning af samletank i
haveforeningen. Så derfor følgende
ændring:
Stadig flere ønsker at få nedgravet en
opsamlingstank til spildevand. Det kan
man også, men der er regler for, hvordan
man gør det. Bestyrelsen har af flere
grunde valgt, at en sådan tank kan være
nedgravet indenfor eller udenfor egen
havelod. Bemærk at der kan være
tilfælde, hvor der står noget i
tinglysningen af Haveforeningen, som
bevirker, at man ikke kan få sin tank
nedgravet udenfor eget havelod. Der
udover er der en fast procedure for,
hvordan forløbet er.
1.Man indsender en tegning til
bestyrelsen, som viser, med mål, hvor
man ønsker at nedgrave sin tank.
2. Man køber en godkendt tank, via en
autoriseret kloakmester eller andet.
3. Man kontakter en autoriseret
kloakmester, som søger godkendelse ved
Vejle kommune til nedgravning af tanken.

4. Installeringen af tanken er ikke
godkendt til anvendelse, før en
autoriseret kloakmester har
underskrevet en såkaldt kloakattest, og
bestyrelsen har fået tilsagn fra Vejle
kommune.
Bestyrelsen er ved at udarbejde en
folder, som kan udleveres i forbindelse
med ombygning og opsamlingstanke.
Hvorfor går der tid, inden vi får svar?
Det gør der, fordi det kan tage op til
omkring seks uger, før der er svar fra
kommunen.
Havevandring
Bestyrelsen var på havevandring d. 7.
maj og igen d. 13. maj. Det er rart, at
der er så mange, som er forstående
overfor det arbejde, vi skal udføre.
Desværre oplever vi også det modsatte.
Nogle sætter spørgsmålstegn ved, hvad
det egentlig er vi laver. Som nævnt i
sidste nyhedsbrev er der en lang række
af opgaver, som bestyrelsen skal
varetage. Både synlige opgaver, og
opgaver som ikke er synlige for andre.
Nogle af de synlige opgaver er bl.a. når
vi er på havevandring, deltager i
arrangementer, holder møder osv. De
ikke synlige opgaver er blandt andet at
tage imod telefonopkald, besvare mails,
lave regnskab, have kontakt til kommune,
kreds og hovedforbundet, skrive
kontrakter foruden at der afholdes møder
mindst én gang pr måned, nogle gange
flere.
Som vi også skrev sidst arbejder vi i
bestyrelsen hele tiden på, at gøre det

bedste for alle i haveforeningen, men vi
kan ikke altid gøre alle tilfredse eller helt
efterkomme de forventninger der måtte
være. Vi udfører et stykke frivilligt
arbejde og gør det så godt vi kan.
Desuden har også vores eget arbejde i
dagligdagen, derfor kan vi ikke handle
fra dag til dag. Hvis vi i bestyrelsen skal
træffe afgørelse om noget, tages det op
på det næstkommende bestyrelsesmøde.
Et enkelt bestyrelsesmedlem kan ikke
alene træffe beslutning. Derfor beder vi
jer om at skrive til bestyrelsen, hvis I
ønsker svar. Drejer det sig om tilbygning
eller lign. Så sørg for at lave en god
tegning fra start, hvor mål m.m. er påført,
ellers går der yderligere tid. I kan også
selv lave forarbejdet ved at gå ind og
læse i deklaration og vedtægter på
hjemmesiden.
Fælleshuset
Husk at der er åbent hver lørdag og
søndag fra 14.00 – 16.00. Hvis der ikke er
kommet noget inden kl.15.00 lukkes der
på det tidspunkt.
Hæk
Vi vil lige minde om, at man selv skal
holde sin hæk, det vil også sige, at man
skal fjerne det ukrudt, der vokser inde
ved hækken.
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

