16. JUL. 2014

Fælles Eje er
flyttet til:
H/F Fælles Eje,
Klausdalsbrovej 273,
2860 Søborg.
hf.faelleseje@gmail.com

H/F FÆLLES EJES NYHEDSBREV #000050
HUSK AT AFLEVERE
TOMME VASKEKORT I
BESTYRELSENS
POSTKASSE, SÅ VI
KAN GENBRUGE DEM.

De koster en formue
fra nye ;-), tak..........

Respekter venligst:

HOLD ØJE MED
"GÆSTER", DER IKKE
ER INDBUDT! ALTSÅ,
MENNESKEGÆSTER,
FORSTÅES.

Bestyrelsens
træﬀetider, som er
søndage mellem
10:00 & 12:00 på
foreningens kontor.

FÆLLESNYT

Formanden har ordet:
Kære medlemmer i H/F Fælles Eje...

• Mieles vaskekort koster spidsen af en jetjager, så vores forening
genbruger kortene. Det betyder, at det er vigtigt, at I passer på kortene og
husker at aflevere dem i bestyrelsens postkasse ved kontoret, for vi kan
genopfylde kortet med guld, så de kan "genkøbes" hos købmanden. Og vi
mangler faktisk en masse kort. Hvis vi skal købe nye kort, bliver det belagt
med en "startafgift", og på vores egen måde holder vi det billigst.

FællesNyt er et
orienteringsbrev fra
H/F Fælles Ejes
bestyrelse til H/F
Fælles Ejes
medlemmer redaktion: Morten
Lind, sekretær.
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• Husk fodboldfesten på Kagsåplænen 02.08.2014 fra klokken
10:00 til klokken ? Se opslag i skabene.
• Husk også sommerfesten 09.08.2014 fra klokken 17:00 til
klokken ? Tilmelding hos købmanden og sidste betalingsfrist
er 05.08.2014. Det er den billigste fest nogensinde, og alle
medlemmer mellem hinanden bliver rystet godt og grundigt
sammen påå tværs af alle forskelle. Se opslag i skabene.

Medlemmerne
laver frivilligt ny
P-plads i bunden.

FORENINGSBILLEDER:

Hér bygger Nordbakken 53 - det bliver flot.

I en havekoloni som vores,
er det vigtigt at huske på,
at fællesskabet er vores
styrke.
Hvis vi skal have noget
gjort, er vi kun os selv til at
gøre det.
Derfor er det vigtigt, at vi
alle bidrager med dét, vi
kan, ikke sandt?
En smuk forårs-/sommeraftenudsigt.

Knus fra bestyrelsen
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