
TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
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FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

nummer 1031, 3.årgang - 2005, uge 50

EKSTRAORDINÆR genera l forsaml ing
H/F Fælles Eje indkalder til ekstraordinær generalforsamling, jvf. vedtægterne, 08.01.2006, kl.: 12:00 i forsamlingshuset i H/F Fælles Eje, 
Klausdalsbrovej 273, 2730 Herlev.

Ifølge vore vedtægter skal den besluttende myndighed, generalforsamlingen, spørges, når en beslutnings konsekvens medfører en for 
foreningen relativ stor udgift.

På informationsmødet i november 2005 pålagde forsamlingen bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål 
at vedtage etablering af den på informationsmødet fremlagte plan for en legeplads i foreningen.

Dagsorden:
1.: Valg af mødeleder.

2.: Valg af referent.

3.: Bestyrelsen indstiller til forsamlingen at godkende tidligere fremlagte forslag til etablering af legeplads i H/F Fælles Eje.

Vel mødt, bestyrelsen

INDBRUD 
Haveforeningen Fælles Eje er des-
værre ramt af en byge af tåbelige 
indbrud i de private lodder.

Vi håbede ellers, at vi kunne gå fri 
i år, da mange , og specielt køb-
manden, blev ramt sidste vinter.

Men sådan skulle det ikke gå, øv:
-(

Man kan på indbrudene se, at det 
ikke er samme typer som sidste år, 
for dette år er de ikke så aggres-
sive - man »nøjes« med at »åbne« 
døren, for derefter at gennemrode 
skabe, skuffer m.m., men det er 
da stadig irriterende, og det bety-
der jo også ekstra arbejde for de 
ramte.

Sekretæren har lavet en aftale 
med Bent, der går en runde i 
foreningen hver dag, og han 
sørger for at kontakte næst-
formanden, der orienterer det 
berørte lod.

I den forbindelse skal man 
huske, altid at indgive politi-
anmeldelse og efterfølgende 
udfylde forsikringspapirerne, 
der fås hos formanden, Poul 
Philipsen.

OMBYGNING & 
VURDERING
Københavs Amt bygger & byg-
ger for tiden, og det er jo godt 
- det skaber arbejdspladser, og 
dermed statsindtægter, men det 

betyder også, at vores 
kolonihaveforening er 
lukket inde i en trekant 
af motorvejsbyggeri. 

For Fælles Ejes ved-
kommende betyder 
det, at vi kommer til at 
se på en støjvold, og at 
vi skal bevæge os bag 
denne vold.
I forbindelse med den-
ne motorvejsudvidelse 
har Kolonihaveforbun-
dets kreds 4 forhandlet 
retableringer for alle 
lodder på plads for H/F 
Signalgården.

Bestyrelsen ønsker alle 
havefæller en glædelig 
jul og et velsignet nyt 
år.


