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Generalforsamling 

Husk at den ordinære generalforsamling afholdes 1. april kl. 10:00 ved fælleshuset. Ønsker du kopi 

af regnskabet før generalforsamlingen, kan få det tilsendt pr. mail ved henvendelse til 

palle@brixandersen.com  

Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen holdt årets første bestyrelsesmøde 5. marts, hvor generalforsamling blev planlagt. 

Indkommende forslag til Generalforsamlingen 

Forslag fra Jette – Have 43  

1. Jeg foreslår, at der bliver åbnet for fælleshuset, så haveejerne kan låne det til private 

sammenkomster, både fælleshuset og græsplænen. 

2. Jeg foreslår også at have lejerne måske kan holde en sommer komsammen, på delebasis på 

fællesarealet.  Det kunne være hyggeligt at kende flere af lejerne, på en god og sjov måde. 

Bestyrelse anbefaler de to forsalg, mod at en eller flere uden for bestyrelsen, melder sig som 

ansvarlig. 

Forslag fra Hans og Laila – have 47 

3. Vi foreslår at fliserne ved fælleshuset bliver fjernet og der bliver sået græs på området. 

Da der sikkert vil være flere som ønsker at overtage fliserne, bedes du give Carsten besked herom 

senest 1. april. Der vil blive trukket lod, og den heldige skal fjerne fliserne senest 10. april. 

Forslag fra Carsten – have 12 

4. Sidste år indgik vi en aftale med ETK om at de betaler for nye vandhaner, hvis vi skifter dem 

ud. I forbindelse med udskiftning af vandhanerne, har vi mulighed for at skifte til en 

vandhane med en nøgle. Tanken er at vi alle får udleveret en nøgle og dermed forhindre vi 

fremmede, at tappe vand fra vores vandhaner. Carsten præsenterer løsningen på 

generalforsamlingen. 

De fire forslag vil blive fremsat på generalforsamlingen.  

Nye nøgle til toilet og redskabsrum 

Bestyrelsen har besluttet, at alle skal have adgang til redskabsrum og toilet med den samme nøgle. 

Efter generalforsamlingen bedes du henvende dig til Carsten for udlevering af ny nøgle. Nøglen 

erstatter den tidligere udleveret og må ikke kopieres.  
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Dræn af haverne på Solbærgangen 

Vi har igennem vinteren været løbende i dialog med ETK omkring dræn af områder ved 

Solbærgangen. I første omgang var planen at de eksisterende dræn blev spulet igennem. Det viste 

sig, at det ikke var tilstrækkeligt, hvorfor ETK besluttede sig for at ligge et nyt dræn i jorden og 

opsamle regnvandet i en faskine. Planlægningen er i gang, og de har lovet at planen gennemføres 

hurtigst mulig. 

Vedligeholdelse af sti mod Havrelyngen  

Fra i år skal vi selv klippe hækken mod Havrelyngen. Det bliver en del af det arbejde, som vi skal 

gennemføre på arbejdsdagen. Med hensyn til fjernelse af ukrudt på stien, så er det de have som har 

hegn ud til stien som skal fjerne ukrudt. Det betyder at have; 7, 18, 19, 30, 31, 42 og 43 har ansvar 

for at hele stien er ren for ukrudt, ud for haven, på hele den nordlige del af stien. Ordensreglerne vil 

blive ændret, således at de 7 haver skal vedligeholde hele stien mod Havrelyngen. 

Arbejdsdage 

Der er planlagt arbejdsdage på følgende dage fra kl. 09:00 til 12:00: 

Søndag den 13. maj  

Søndag den 16. juni 

Som tidligere år, skal en voksen person fra hver have deltage, på en af arbejdsdagene. 

Udskiftning af vandslanger 

I forbindelse med udhængning af vandslangerne 1. maj, så skiftes slangerne ud med nye 50 meter 

gummislanger. 

Ledige have 

Have 39 er ledig, så hvis du kender en der ønsker have, så bed dem sende en ansøgning via 

hjemmesiden. 

På vegne af bestyrelsen 

19. marts 2018 

 
Palle Brix Andersen  
Sekretær  


