Kære alle i Fælles Eje
Da der er gang i rygter angående bestyrelsens virke, vil vi gerne informere
jer alle om, at vi stadig arbejder intenst for at få bestyrelsen til at fungere med
de arbejdsvilkår som vi oplevede efter den famøse ekstra ordinære generalforsamling 25. oktober.
Den Ekstraordinære Generalforsamling var desværre indkaldt med 2 dages kortere varsel, end
hvad vedtægterne foreskriver, hvilket 2 af de 81 fremmødte medlemmer ikke ønskede at godkende.
Som følge heraf kunne den ekstraordinære generalforsamling ikke gennemføres.
MEN bestyrelsen er på ingen måde aftrådt!
Dog oplever vi at skulle arbejde under betingelser som mistillid og manglende anerkendelse for det
kæmpe store og frivillige arbejde som vi udfører i bestyrelsen.
Og ja – måske er det tid til at Kolonihaveforbundet overtager, da det er svært som bestyrelse at
navigere og løfte uden at blive mødt med tillid og åbenhed.
Vi trænger til at tonen i HF Fælles Eje ændres positivt, i stedet for at bruge tiden på fejlfinderi.
Vi trænger til at hvert et medlem tænker over deres egen rolle og hvordan de kan bidrage til
fællesskabet og haveforeningens arbejde og virke.
Vi håber at være klar til at afholde den ekstra ordinære generalforsamling medio februar 2016.
Indbrud og åben port
Der har i den seneste tid har været flere indbrud i husene.
Samtidig har vi observeret at vores port står pivåben hver eneste dag og
nat. Dette er vi som bestyrelse nødsaget til at agere på.
I sin tid fik alle medlemmer en nøgle til porten og det blev samtidig
besluttet at give adgang for biler året rundt – dette under forudsætning
af at porten blev holdt aflåst i hele vinterhalvåret.
Desværre har nogle af vores medlemmer meget svært ved at overholde
at låse porten når de kører ud og ind af haveforeningen.
Som bestyrelse er vi derfor nød til at indskærpe at ALLE husker at låse
porten efter sig, uanset hvor kort eller længe der går før man skal
igennem igen!
En åben port er en åben invitation til flere indbrud, så VIS DOG DET
HENSYN at låse efter jer!
HVIS aflåsning af porten ikke kommer til at fungere, kan konsekvensen blive at vi må holde porten
permanent aflåst i hele vinterhalvåret.
Gammel port og ny port
Igen i år har vi en del uvedkommende, som smider affald og storskrald ved vores containere.
Bestyrelsen har derfor besluttet at den forreste grønne port skal repareres og aflåses.
Når den grønne port er klar til brug, er det kun den der skal være aflåst og nøglen vil være den
samme som den der benyttes til den nuværende port.
Hold øje med jeres huse og haver
Det er vigtigt at I ser til jeres haver og huse i forbindelse med storm og store mængder sne.
Der kan jo være sket skader som i værste tilfælde også har ramt naboerne.
Feks et væltet træ som er landet inde hos naboen…
Husk søndagsåbent ☺
Det var vist alt for denne gang.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et positivt nytår
Hilsen Bestyrelsen

