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Konkurrencer
•

Flotteste have 2018
Have 20 er valg som den flotteste have i 2019, af dommeren fra have 4 (Helle) med
følgende:
Allerede når man går ned ad stien, kan jeg se
at her er en person der sætter stor pris på
orden og ryddelighed. Ser man til højre, møder
man en have, der er velplejet, med stor
mangfoldighed i urter og grøntsager, der står i
snor lige rækker. Det kan ses at der bliver lagt
energi og timer i, at holde ikke kun haven, men
også området omkring haven. Alt i alt, en
utrolig hyggelig og velplejet have.
Et stort tillykke til have 20.
Helle

•

Største Græskar og højes Solsikke
Der er vejning af største græskar den 14. oktober kl. 10:00 ved fælleshuset. Den højeste
solsikke måler i øjeblikket 3,04 meter. Når største græskar er fundet, udsender vi mail ud om
hvem der har vundet de to konkurrencer.

På generalforsamlingen til april 2019 kåres de tre vindere med gavekort og flotteste have får skilt på
fælleshuset.
Havetjek
Havesæsonen nærmer sig sin afslutning, men vi forsætter med havetjek frem til 15. oktober, således
at vi holder ukrudtet på behørig afstand.
Ansøgning om fondsmidler
Bestyrelsen har søgt to fonde om tilskud til fx renovering af fælleshus eller en ordentlig havefræser.
Vi får svar i foråret 2019.
Have slanger og vand
Der bliver lukket for vandet 15. oktober og have slangerne bliver pillet ned samme dag.
Plantning af Pil
Som vi skrev i nyhedsbrevet fra august, så planter vi 200 stk. Pil den 23. september fra kl. 09:00. Hvis
du kan give en hjælpende hånd, så tag venligst kontakt til Carsten.
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Status på udlejning af haver
Vi har pt. 4 ledige haver så hvis du ønsker at bytte med den du har, eller kender en som kunne tænke
sig en have, så kontakt Carsten.
Følgende haver er ledige: 37, 38 og 40
Status på anmeldelse om underslæb
Der er desværre intet nyt omkring sagen. Som vi har skrevet tidligere så er behandlingstiden flere år
og da vores sag har været anmeldt godt et år, så må vi vente med tålmodighed.
Ophør af lejemål
På det seneste har vi en del lejere som forlader deres have, af forskellige årsager. Vores vedtægter
og ordensregler beskriver hvordan man skal forholde sig. På nedenstående link har vi samlet de
væsentligste detaljer. Det vigtigste er at man forlader haven som man selv ønsker at overtage den!
http://solsikken.one/onewebmedia/Oph%C3%B8r%20af%20lejem%C3%A5l.pdf

Bestyrelsen takker for en noget tør havesæson

Bestyrelsen

