Bestyrelsens beretning
En stor velkommen til alle nye haveejere som er kommet til siden sidste generalforsamling.
I den forgangene sæson har vi fået lavet en del tiltrængte forbedring på Fælleshuset.
I denne vintersæsonen har det fungeret fint med at holde porten aflåst.
Igen i 2012 var der vejfest med stor succes.
Haveaffalds ordningen har fungeret rigtigt godt, men der skal forsat henstilles til at man
starter med at lægge sit haveaffald bagerst.
I 2012 blev der desværre blevet set rotter, så være opmærksom og husk at man har
forpligtelse til at kontakt Gladsaxe kommune, når man ser rotter.
I skrivende stund er der lidt uvished om hvor vi står m.h.t. til kloakering. Kommunen har endnu
ikke har givet tilbagemelding på ændring af lejekontrakten og deklarationen, men vi
arbejder dog forsat med det.
Vi har fornemmet at rigtig mange er glade for den nye måde fællesarbejdet funger på, så
ordningen forsætter på samme måde i 2013. Der er allerede nu hængt sedler op for hele
sæsonen 2013. Storskrald vil være den 12/5 ved Fælleshuset og den 29/9 i bunden.
Banko i 2012, var en stor succes og vi takker de frivillige for deres arbejde.
Ved sidste års generalforsamling opfordrede vi medlemmerne til at oplyse deres telefonnr.
således at bestyrelsen havde mulighed for kontakt. I samme forbindelse efterlyste vi også
nøgle nr. til D-nøglerne, både telefonnr og D-nøgle nr. ønsker vi forsat at få oplyst. Dette kan
gøres i kontortiden eller på foreningens mail.
Igen i år vil bestyrelsen gerne komme med lidt information:
- Henvendelse ifm. bestyrelsesarbejde kan kun ske på kontoret i åbningstiden eller på
foreningens mail: hf.faelleseje@gmail.com Henvendelse ifm bestyrelsesarbejde i bestyrelsens
private haver frabedes.
- At haven skal have en synlig postkasse og at denne skal være forsynet med navn og
havenummer.
Børneturen vil i år blive til september, nærmere info vil komme.
Alle ønskes en rigtigt god sæson 2013.

Bestyrelsen marts 2013

