Seneste nyt fra Haveforeningen Solsikken - April
Sæsonen er i gang
Det kolde forårsvejr, har forhindret os alle i, at komme i gang med havearbejdet, men nu er foråret
endeligt i gang. Bestyrelse opfordrer de haver som ikke er kommet i gang, med havearbejdet til at
komme i gang. Reglerne siger senest 1. maj og kommer du ikke i gang, kan opgaven blive
uoverkommelig.
Kontaktpersoner
Bestyrelsen har besluttet, at der skal være en kontaktperson fra bestyrelsen, på hver havegang. Er
der udfordringer eller spørgsmål, så tag kontakt til den pågældende kontaktperson.
Kontaktpersonerne er følgende:
•
•
•
•
•

Brombærgangen & Rebsgangen
Jordbærgangen
Hindbærgangen
Solbærgangen
Udlejning af maskiner

Carsten Lykkebro, have 12
Khalil Khalil, have 21
Omar Abdul Hadi, have 25
Ole Nielsen, have 13
Carsten Lykkebro, have 12

Frivillige hjælpere
Som tidligere år, har en række frivillige tilbudt at hjælpe os alle sammen, med at holde orden på
fællesområderne. Med respekt for de frivillige hjælpere, opfordre bestyrelsen til, at respekterer
deres indsats.
•

Kompostområde

•
•
•

Rengøring af toiletter
Vedligeholdelse af græs ved fælleshuset
Vedligeholdelse af sti ved fælleshuset

Dannie Skaarup, have 41
Khalil Khalil, have 21
Berit Rasmussen, have 5
Billy Rasmussen, have 5
Ole Nielsen, have 13

Vandslanger, vandhaner og nøgler
Som vedtaget på generalforsamlingen, så er de nye vandhaner monteret. Nøglerne er desværre i
restordre, men vi forventer, at de kan udleveres søndag den 13. maj mellem 12:00 – 13:00.
Som tidligere år, så bliver haveslangerne hængt på standerne 1. maj.
Ledige haver
Have 38 og 39 er ledige. Hvis i kender nogle som ønsker have, så henvis dem endelig til Formanden.
Hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.solsikken.info er desværre blevet ”suspenderet”. Årsagen hertil,
ligger i at den tidligere kasserer, har opsagt aftalen med udbyderen. Vi har forsøgt af flere omgange,
at få den tidligere kasserer til, at overdrage rettighederne til den nuværende bestyrelse, men det er
ikke lykkes.

Seneste nyt fra Haveforeningen Solsikken - April
Vi er i gang med at etablerer en ny hjemmeside som kan findes på www.solsikken.one. Vi regner
med at den er på plads senest 1. maj. Siden er kørende nu, men med begrænset indhold.
Have og stitjek
•

Have og stitjek gennemføres første gang 1. maj og den gennemføres iht. ordensreglerne to
gange pr. måned. Bestyrelsen ønsker vi fastholder standarden og overholder
ordensreglerne. Overholder du ikke reglerne, kommer der i første omgang en påtale via
mail. Er forholdet ikke bragt i orden til næste tjek, så opkræver vi bøde iht. reglerne. Er du
forhindret i at bringe forholdet i orden, så indgår vi gerne en aftale.

•

Med hensyn til fjernelse af ukrudt på stien parallelt med Havre Lyngen, så har de haver, som
har hegn ud til stien ansvaret for, at fjerne ukrudt på stien. Det er drejer som om have; 7, 18,
19, 30, 31, 42 og 43.

Arbejdsdage
Der er planlagt arbejdsdage på følgende dage fra kl. 09:00 til 12:00:
Søndag den 13. maj
Søndag den 17. juni
Som tidligere år, skal en voksen person fra hver have, deltage på en af arbejdsdagene. Personer som
er over 70 år, kan fritages ved henvendelse til formanden.
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen holdt årets andet bestyrelsesmøde 12. april
•
•
•

Ole Nielsen – Have 13 blev valgt som næstformand.
Vi holder vores budget
Årets aktiviteter blev planlagt.

Rigtig god fornøjelse med haven.
På vegne af bestyrelsen
Palle Brix Andersen, have 4
20. april 2018

