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TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
GENERALFORSAMLING 2007 GLADSAXE KOMMUNE
H/F Fælles Ejes ordinære generalforsamling er afholdt 22.04.2007,
og på mødet blev der skiftet ud i
H/F Fælles Ejes bestyrelse, den
daglige ledelse.
Formand Poul Philipsen ønskede at
træde tilbage efter mange års ihærdig, frivillig indsats for foreningen,
og på grund af helbredet.
Børnebørnene skal jo også ha´ lidt
glæde af ham, ikke sandt?;-)
Foreningen takker Poul for indsatsen.

Lånt tid

Nogen rasler med sablerne, god risiko for at blive sagt
men det er bestemt ikke op, medmindre foreningen
herfra.
bringer samtlige byggeforhold i orden.
Gladsaxe Kommune har
sidste år luftfotograferet Bestyrelsen har derfor bevores forening to gange og sluttet, at samtlige haver
siger nu, at H/F Fælles Eje skal registreres. Havelodikke overholder de forplig- der, hvorpå der er bygget
telser, der er i forbindelse efter 1996 skal opmåles,
med kolonihaveloven af tegnes og vedlægges leje2001, der variggør forenin- kontrakten.
gens lejede areal.
Havelodder fra før 1996
Vi respekterer ikke de kom- skal blot registreres. Disse
munale tinglysningsklau- havelodder skal ved videsuler omhandlende byg- resalg lovliggøres, såfremt
geri i kommunen, så H/F de ikke er det i forvejen.
Fælles Eje har en rigtig Dette gøres ved, at alle ha-

Kasserer Michael Sørensen ønskede at træde tilbage efter et langt,
sejt træk og hårdt arbejde med at
bringe foreningen på fode, efter de
uheldige to år.
Fælles Eje ikke være, hvad den er
idag.
Michael skal passe sin søn, sin hustru og bygge på sit nye hus.
Foreningen takker alle frivillige for
indsatsen.
Foreningen takker Michael for indsatsen.
H/F Fælles Ejes nye bestyrelse ser
efter generalforsamlingen sådan
Rikke Gürtler valgte også at fra- ud:
træde, hvilket man godt kan forstå,
da hun lige har født en knægt, der Formand: Jan Hoffman, have 58.
er en rigtig grinebider.
Næstformand: Karina Eriksson,
Foreningen takker Rikke for ind- have 47.
satsen.
Kasserer: Lizzie Lorentzen, have
Foreningen ønsker derudover også 102.
at takke alle de frivillige kræfter,
der ikke lige er tillidsvalgte, men Sekretær: Morten Lind, have 37.
som yder en kæmpeindsats i den
daglige hverdag i haveforenin- Bestyrelsesmedlem: Carsten Jengen. Der er mange, der lægger en sen, have 92.
betydelig arbejdsindsats for at det
sociale fællesskab i denne forening Bestyrelsesmedlem: Tonny Grøn,
fungerer.......Bent, Lise, Henrik, have 96.
Henning, Doris, John, Michael,
Ulla, Karin, Hugo, Susie, Kell, Bestyrelsesmedlem: Karin AnderPer........og jeg kunne blive ved at sen, have 170.
remse navne op, men I skal alle
vide, at Jeres arbejde og indsats bli- Bestyrelsesmedlemssuppleant: Jørver værdsat, og uden Jer ville H/F gen Ranners, have 81B.

vefæller måler samtlige
bebyggelser op i udvendige mål, påfører
vandledninger, stophaner og el-tilslutninger,
nedfælder det hele på
et ark papir og afleverer det til bestyrelsen
inden udgangen af sæson 2007, altså inden
30. oktober 2007.
Hvis man har spørgsmål i den forbindelse,
er man velkommen til
at henvende sig på kontoret i den sædvanlige
åbningstid eller smide
et notat i postkassen.

RETTELSE
Arsch.....sekretæren kryber til korset, bider i
græsset og gået rigtigt hårdt på klingen, indrømmer at have overset to fejl, øv.
I H/F Fælles Ejes info-folder, der udsendes
sammen med nærværende nyhedsbrev, er
der to årstalsfejl, som I må rette selv.
I aktivitetsoversigten på sidste side står der i
øverste venstre hjørne: 2006 - det skal naturligvis være 2007, ikke sandt?
Og i omtalen af salget af ringspil er årstallet
også forkert og bedes rettet til det årstal, vi
present befinder os i, nemlig 2007.
Børneturen er desuden flyttet til 18.07.2007.
Sekretæren undskylder sit sjusk, bukker &
trækker sig høfligt tilbage;-)......
I forbindelse med udsendelsen af nyhedsbrevet FællesNyt har bestyrelsen diskuteret
muligheden af at lave den enkelte A4side
om til et ”rigtigt” blad.

Det vil muligvis betyde trykning ude i byen,
men det vil til gengæld åbne for mange flere
perspektiver med hensyn til medlemmernes
indflydelse på den debat, der gerne skulle afspejle stemningen i vort lille åndehul.
FællesNyt er et orienteringsbrev fra Fælles Ejes bestyrelse til Fælles Ejes medlemmer.
Redaktion: Morten Lind, sekretær.

