Seneste nyt fra Haveforeningen Solsikken - Marts
Generalforsamling
Husk at den ordinære generalforsamling afholdes 7. april kl. 10:00 ved fælleshuset. Ønsker du kopi
af regnskabet før generalforsamlingen, kan få det tilsendt pr. mail ved henvendelse til
kasserer@solsikken.one
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har afhold årets første bestyrelsesmøde den 21. februar, hvor generalforsamling blev
planlagt.
Indkommende forslag til Generalforsamlingen
Forslag fra bestyrelsen:
1. Dræn af haverne på Solbærgangen
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev, lykkes det ikke at få etableret drænet i den sydvestlige del
af området. Vi har fået et afslag i den årlige leje på 2.030 kr. Fordeler vi nedsættelse på have;
36, 37, 38, 39, 45, 46 og 47, bliver de en reduktion på 290 kr. fra 2020.
2. Udvidelse af have 43 mod Haverlyngen
På nordsiden af have 43, som grænser op til Haverlyngen, er der ny mulighed for at stien
mellem vores forening og Haverlyngen bliver en del af have 43.
Bestyrelse anbefaler de to forsalg.
Afregning af vandforbrug for 2018
Foreningen har nu modtaget vandafregning for 2018 og vandforbruget er noget højere end
forventet. I regnskabet har vi hensat 12.456 kr. til vandregningen, som nu er på 17.754 kr. Det
betyder desværre, at vi er nødsaget til at opkræver 120 kr. ekstra pr have. Beløbet skal betales
senest 15. maj. Det vil ikke være gældende for lejeaftaler som er indgået i 2019.
Grus til stier
Igen i år er det lykkes at får leveret et læs grus uden beregning. Gruset er beregnet til de to stier mod
vest og ikke til andet. Lejerne på de tre stier er velkommen til selv at ligger gruset ud på stierne
inden 1. maj. Er der noget tilbage, er de øvrige stier velkommen til at ligge resten ud på deres sti.
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Rotter i kompostområde
Sidst i februar har vi desværre konstateret at der rotter i kompostbeholderen. Observationen er
anmeldt til Skadedyrsbekæmpelsen, som har opsat kasser med rottegift. Bestyrelsen opfordrer alle
lejere til at hold orden på egen grund.
Arbejdsdage
Der er planlagt arbejdsdage på følgende dage fra kl. 09:00 til 12:00:
Søndag den 4. maj
Søndag den 16. juni
Som tidligere år, skal en voksen person fra hver have deltage, på en af arbejdsdagene.
Ledige have
Alle haver er udlejet
På vegne af bestyrelsen
29. marts 2019
Palle Brix Andersen
Sekretær

