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FÆLLESNYT
nummer 1041 årgang 2007, uge 50

TIL ALLE HAVEFÆLLER I HAVEFORENINGEN FÆLLES EJE
H/F Fælles Eje ønsker alle medlemmer en glædelig jul & et godt nytår.
GENERALFORSAMLING
2008
Foreningens årlige generalforsamling nærmer sig.
27.april 2008, kl.: 10:00 i
H/F Fælles Ejes forsamlingshus, Klausdalsbrovej
273, 2730 Herlev.
Indsendte forslag skal
være formanden i hænde
senest 31.januar 2008.
Vel mødt, bestyrelsen.

SOMMERTID & VANDÅBNING:

VINTERÅBENT

VENTELISTE

H/F Fælles Eje åbner for vandet i weekend´en, uge
13, 2008, kl.: 10:00.
Hvis vejret da opfører sig, som det har gjort de
seneste år.

Desværre har det
ikke været muligt
at sikre en kontinuerlig åbning om
søndagen i vinterhalvåret i forsamlingshuset.

H/F Fælles Ejes venteliste er for snart
fjerde gang fyldt til bristepunktet.

Ved vandåbning er det utroligt vigtigt, at alle medlemmer er til stede, eller har arrangeret stedfortrædere. Jævnfør vedtægterne er der mødepligt.
Vi vil gerne minimere vandsspild, og der pålægges
vandboder til de, der ikke er med til at forhindre
det.
Vel mødt til vandåbning, lørdag 29.marts 2008,
kl.: 10:00.

HUSOPMÅLINGER

H/F Fælles Eje mangler stadig halvdelen af de ”grønne sedler”. Haveforeningen skal kortlægges sammen med
Gladsaxe Kommune, så det er vigtigt,
at alle yder sit bidrag.
De færdige sedler/parcellernes opmålinger kan lægges i postkassen ved
kontoret.
På forhånd tak, bestyrelsen.

Porten vil dog
være åben alligevel, hvis nogle
skal køre ned til
deres hus. Man
må selv holde øje
med, om ”huset”
holder åbent.
Porten er som altid
åben mellem kl.:
10:00 & 15:00.

Tak til alle for den forgangne sæson og velkommen til den nye sæson.

Der er så mange ansøgere, i forhold til
udbuddet, at vi er nødt til at få den bragt
ned.
Det gør vi ved ikke at åbne for nye opskrivninger i 2008.
Altså: heller ingen venteliste i 2008.

BILLEDER

Seneste sæson var som alle véd, præget af vand, vand og atter
vand - ja, det regnede, og flere medlemmer oplevede oversvømmelser på loddet, nogle endog helt inde i huset.
Forfærdeligt som det var, vil bestyrelsen gerne kunne dokumentere og gemme hændelserne.
Hvis nogle af medlemmerne har foreviget oversvømmelserne
på fotografier, papir, negativer, diapositiver(lysbilleder) eller
digitalt vil bestyrelsen meget gerne låne originalerne.
De kan lægges i postkassen ved kontoret med angivelse af
ejer, som vil få dem retur.
På forhånd tak, bestyrelsen.
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