Seneste nyt fra HF Solsikken august
Bestyrelsesmøde
Tirsdag 10. juni blev der afholdt bestyrelsesmøde.
Vandforbrug 2020
Vi har nu modtaget den endelige årsopgørelse på vand fra KLAR forsyning. Vandforbruget i
2020 er noget højere end vores budget, hvor der var afsat 14.000 kr. til vand. Regningen er
på 17.707 kr.
Bestyrelsen har besluttet af vi alle skal betale 100 kr. ekstra, for at opretholde balance i
foreningen kassebeholdning.
Ekstrabetalingen skal betales senest 1. september. Der udsendes SMS med vejledning om
betaling senere på måneden.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at vandforbruget i 2021, vil betyde en vandregning på
ca. 22.000 kr. Det vil betyde, at vi er nødsaget til at opkræve 200 kr. ekstra pr. have i 2022,
så den samlet haveleje bliver 1.200 kr.

Tilkørsel via HF Haverlyngen
Bestyrelsen fra Haverlyngen inviterede os til møde, hvor de præsenterede deres plan
omkring tilkørselsvejen. Deres plan går ud på at der opsættes en bom ved indkørslen til
Haverlyngen, hvor man skal have en kode for passage.
Da Haverlyngen ønsker at kunne benytte sig af stien som går fra Haverlyngen gennem
Solsikken til Karlemoseparken, tilbyder de os passage mod at vi bidrager til etablering af
parkeringsplads på det område hvor der Petanque bane og toilet.
Bestyrelse kikker ind i mulighederne og planen er at der ligger forslag til beslutning på den
kommende generalforsamling.
En af årsagerne til at der etableres bom er at der er tiltagende trafik med køretøjer over
3.000 kg. Det medfører højere omkostninger til vedligeholdelse af vejen.
Bestyrelsen opfordrer til at hastighedsbegrænsningen på Haverlyngen område overholdes.
Have og stitjek
Ved det seneste Have og stitjek som blev gennemført 1. august, var der en del haver som
ikke overholdte gældende regler. Bestyrelsen har besluttet at der ikke udsendes skriftlige
opfordringer til at overholde ordensreglerne pr. mail denne gang.
De haver som ikke overholder ordensreglerne, vil blive kontaktet direkte af bestyrelsen.
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Venteliste
Der er stor interesse for at få en have og vi har pt. 6 på venteliste. Med alle haver udlejet, så
er der lange udsigter for nye lejere som ønsker at blive en del af vores fællesskab.
Konkurrencer
Som tidligere kører der tre konkurrencer i foreningen:
Flotteste have - Haven er valgt!
Største Græskar - Søndag den 18. oktober kl. 10 har du mulighed for at få dit græskar vejet
ved fælleshuset.
Højeste Solsikke - Hvis du ønsker at deltage i konkurrencen om en højeste Solsikke, bedes
du tilmelde din Solsikke til formanden, som vil følge den og måle den når den er højest.
Fælles for de tre konkurrencer er, at vinderne kåres på generalforsamlingen i april 2022
I ønskes alle en forsat god sæson
Bestyrelsen
12. august 2021

