Haveforeningen
GRUNDET
FÆLLES SPISNING
Fredag den 4. maj kl 18:00
Dagens ret:
Dansk bøf med bløde løg
50.– kr incl en øl eller vand.
Tilmelding til Karin 29104593 senest tirsdag
Varme hveder torsdag den 26/4 kl. 19:00

Standerhejsning den 25. marts.
Så er sæsonen startet

Foreningen er i en lukket
gruppe på FB.
Søg på HF Grundet og
anmod om medlemskab.
Denne gruppe er kun for
havelejere i HF Grundet.

Nyt i april 2018

FÆLLES
ARBEJDE
Lørdag den 5. maj kl. 09:00
Mødepligt jv. § 9.2

Opgaver uddeles ved morgenkaffen.
Nødvendig afbud på mail til
preben@webjep.dk eller SMS 40131250

Bankindbetalinger
Vi modtager ofte
indbetalinger hvor
der står ’haveleje’
eller ’overførsel’,
der kan også stå ’til
haveforeningen’.
Det er ikke let at se
hvor pengene kommer fra, så husk at
skrive
havenummer, så vi kan godskrive din leje på
haven.

Udeblivelse koster 300.-

Vores vandforbrug er i skrivende stund stadig højt. Der bruges
for ca. 100 kroner om dagen, og
vi kan ikke finde hullet. Fra tirsdag bliver det nødvendigt at
lukke sektionsvis for vandet indtil vi finder utætheden.

Noter:

Nye i bestyrelsen

•

Nogle fristes til at aflæsse haveaffald til afbrænding på bålpladsen.
DETTE MÅ TIDLIGST SKE I UGEN OP TIL SKT.HANS.

•

Det er ikke alle der forstår at affaldssortere, selvom det står både med tekst og tegninger på
containerne, så alle bør kunne finde ud af det.
Når vi finder synderne vil de få af spanskrøret midt på parkeringspladsen.

•

Nyheder og informationer kan altid ses på www.hfgrundet.dk

Nick Halvorsen, Have 60
Jeg er den nye kasserer og sekretær. Jeg er 28 år og uddannet
biolog. Min familie har haft have i
foreningen i mange år, og jeg
har derfor tilbragt samtlige mine
barndomssomre i foreningen. Jeg
kender den derfor ud og ind, på
godt og ondt. I dag har jeg min
egen have, hvor jeg holder til
ned mod skoven.

Steen Hansen,
Have 68
53 år, tidl. Radiohandler gennem 30
år.
Arbejder i dag i vindmølle industrien.
Medlem af
kredsbestyrelsen

