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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE

G E N EGENERALFORSAMLING
RALFORSAMLING
H/F Fælles Eje indkalder til generalforsamling
den 17. april 2005, kl.:11:00 i forsamlingshuset,
H/F Fælles Eje, Klausdalsbrovej 273, 2730 Herlev.
Mød op og vær med til at styrke dit lokaldemokrati.
Til generalforsamlingen serveres kaffe og to øl eller vand på billetten. Der sælges ikke drikkevarer
under mødet.

Mange hilsener og vel mødt,
bestyrelsen

NESA
Nogle havefæller har modtaget underlige, uforståelige Det er som altid
opkrævninger fra NESA.
meget vigtigt at alle
er til stede ved vanBestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmerne selv er dåbningen, eller i det
ansvarlige for deres el-tilslutninger, og derfor selv skal mindste har en aftale
rette henvendelse til NESA for opklaring.
med én, der er.

NESA 1
NESA har lovet foreningen at være færdig med
kabelarbejdet
senest
24.03.2005.

som skelmarkering og for
det andet bruger dem til
diverse opslag af interesse
for alle havefæller.

I forbindelse med arbejdet
har bestyrelsen indgået
aftale med NESA om elmasterne. De ældste bliver
fjernet og resten bliver kvit
og frit stående.

Den lidt mere fremtidsorienterede idé er, at får vi engang råd til vejbelysning,
kan vi montere lamper på
masterne.

Denne aftale har vi vur- VANDÅBNING 2005
deret som en fordel for Hvis vejrguderne er med os
Fælles Eje, fordi vi for i år, åbner vi for vandet den
det første bruger masterne 24. marts 2005, kl.: 12:00.

Vi vil jo helst ikke
have så mange vandskader som sidste år,
og vandspildsboden
er da ærgerlige penge at betale, ligesom
det er miljømæssigt
uforsvarligt at lukke
så mange liter rent
vand ud.
Så husk vandåbningen.
Hvis vejret ikke
arter sig, orienterer
bestyrelsen om den
ændrede dato.

FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

INDBRUD &
STORM
SKADER
Har man været
så uheldig at
have haft indbrud i sit hus,
får man forsikringspapirerne
hos Poul Philipsen, formand,
og man skal
selv
anmelde
det til politiet:
39 69 14 48.
Har man været
udsat for stormskader skal man
ligeledes have
forsikringspapirerne hos formanden.

