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Fra Bestyrelsen 

3. kvartal 2019 

En hilsen fra bestyrelsen 

Opfordring til at medlemmerne selv gør rent og rydder op på 

fællesarealer/toiletter og veje når man holder fest samt at man informerer sine 

nærmeste naboer og gerne hele foreningen hvis man holder fester med høj musik 

og glade gæster 

Der er i sæsonen 2019 solgt 20 haver – velkommen til alle nye havemedlemmer 

Fælleshuset har ikke åbent i vinteren da Jan har solgt sit hus 

Vi opfordrer alle til at læse vores vedtægter samt ordensreglement og leve op til 

disse. Der skal væres plads til os alle.  

 

Beslutninger fra bestyrelsesmøderne 

Haveforeningens eget vurderingsudvalg vil tages i brug i den nye sæson 2020 

 

Igangværende og kommende projekter 

Toiletbygninger er blevet malet. 

Pindene til brøndene i forbindelse med kloakprojektet afleveres ved hoveddøren i 

de haver der ikke har afhentet. Vær opmærksom på at pindene skal være sat 

senest 6.oktober.  

Der har været udfordringer med at få firmaet ud og tjekke Legepladsen, men det 

vil være gjort inden sæsonen 2020 starter. 

Hjemmesiden vil blive opdateret i løbet af vinteren. 
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Fra Bestyrelsen 

3. kvartal 2019 

Nyt om kloak 

På hjemmesiden ses referater fra vores ekstra ordinære generalforsamling 10.08.19 

samt snart også fra generalforsamlingen d. 15.09.19. Her vil i finde svar på mange 

af de stillede spørgsmål. I finder referaterne under fanen ”om os” 

– ”generalforsamling”. 

Der var til begge indkaldelser stort fremmøde (114 og 117) samt flot tilslutning til 

punkterne på dagsordenen. 

Kloakudvalget arbejder videre med projektet og holder jer opdateret på 

hjemmesiden under fanen ”Kloakering”. 

Der vil Søndag d. 6. okt. Være hjælp fra bestyrelsen til at sætte sine pinde. Vi 

starter kl. 10.00 og slutter når alle der vil have hjælp har fået sat pindene. 

Vigtige datoer 

Vandlukning 27 okt. Kl. 12. 

Senest 6. oktober skal pindene til kloak være sat. 


