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Fra Bestyrelsen 

1. halvår 2019 

En hilsen fra bestyrelsen 

Velkommen til en ny sæson i HF Fælles Eje.  

Vi har i bestyrelsen besluttet at der hver 3. måned skrives et beslutningsreferat for seneste 

kvartals bestyrelsesmøder. Her vil i få info om igangværende og kommende projekter vi har sat 

i gang. Opslaget kommer til at hænge i skabet ved kontoret. 

Kontoret holder åben hver søndag 10.30-12.00. Der er ferielukket i pinsen samt hele juli – så kig 

forbi hvis du har spørgsmål eller forslag. 

HUSK hastighedsbegrænsning i foreningen på 15km/t. 

Bestyrelsen informerer og svarer udelukkende i den facebookgruppe som hedder ”Hf Fælles Eje 

Bestyrelsen”, samt hjemmesiden og opslagstavlerne rundt i foreningen. Så hvis du ikke er 

medlem af overstående facebookgruppe endnu, så hop ind og bliv det 😊  

Bestyrelsen håber på forståelse fra medlemmerne, for at bestyrelsesarbejdet er et stort arbejde, 

som udføres i vores fritid ved siden af familie og arbejde. Vi håber derfor fremadrettet på 

forståelse ift. vores ønske om at behandle/vende diverse emner, herunder kloakering, før vi 

informerer medlemmerne. Det er i alles interesse at de informationer der gives, er korrekte.  

Beslutninger fra bestyrelsesmøderne 

P-pladserne i bunden af haveforeningen får en lejestigning der svarer til den faktisk leje til 

forbundet samt en kontrakt. Dette træder i kraft fra år 2020. 

Der er i budgettet indregnet en havelejestigning på ca.100kr pr. kvartal. Dette træder i kraft fra 

næste havelejeopkrævning. 

Medlemmer der ikke er tilmeldt PBS får et administrationsgebyr på 50kr, gebyret for PBS 

betaling på 8kr bortfalder. Dette træder i kraft fra næste havelejeopkrævning. 

Kapitalafgiften stiger efter indeksregulering til 6.279kr. Det træder i kraft ved kommende salg. 
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Igangværende og kommende projekter 

Legepladsen har nogle fejl og mangler, den bliver lovliggjort i år 

Rottesikring af kontor og marketenderiet er sat i gang 

Vi gennemgår skilte i foreningen 

Der sættes lyddæmpning op i fælleshuset i den kommende tid 

Hjemmesiden ryddes op og opdateres 

 

Nyt om kloak 

Der har været afholdt møder omkring kloak med MOE A/S, og vi er tæt på priser, vi forventer 

der kommer nogle tal ud sidst i Juni. Den prisoversigt der har floreret på Samvirkes 

hjemmeside om Fælles Eje har ikke været korrekte og på den baggrund har vi ikke 

offentliggjort mere end det der blev orienteret om på generalforsamlingen 28. april. 

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling sker Lørdag d. 10. August 2019 kl. 10. 

 

Vigtige datoer 

Sæt kryds i kalenderen Lørdag d. 3 august til Årets fodboldfest ved Kagsåen efterfulgt af 

sommerfest ved købmanden kl.17.  

Planlægningen af årets børnetur er i gang, datoen er 20. Juli.  

Hold øje med opslagstavle, hjemmeside og facebookgruppen for mere info og tilmelding til 

begge arrangementer. 


