Seneste nyt fra HF Solsikken juni
Bestyrelsesmøde
Fredag den 4. juni blev der afholdt bestyrelsesmøde.
Sygeorlov
Vores formand Carsten vil være sygemeldt frem til 1. september. Omar fra have 25 som er
foreningens næstformand, varetager i perioden Carsten opgaver.
Omar kan kontaktes på 31798311
Arbejdsdag
Foreningen afholder kun en enkel arbejdsdag i år og det bliver lørdag den 10. juli fra kl. 9 til
12. På arbejdsdagen vil der være følgende opgaver:
•
•
•

Klippe hæk
Oprydning på området
Fjerne ukrudt ved fælleshuset

Husk at man er forpligtet til at deltage i arbejdsdagen – taksten for udeblivelse er ifølge
foreningens ordensregler 500 kr.
Omar fra have 25 planlægger og leder arbejdsdagen
Venteliste
Der er stor interesse for at få en have og vi har pt. 8 på venteliste. Med alle haver udlejet, så
er der lange udsigter for nye lejere som ønsker at blive en del af vores fællesskab.
Have og stitjek
Der gennemføres have og stitjek hver måned som tidligere år. Der udsendes SMS reminder
hver måned. I Maj og august gennemfører bestyrelsen en gennemgang af haverne for at se
om ordensreglerne overholdes.
Afbrænding i haven
Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt af afbrænde i haverne, med mindre det
gøres i; tønde eller bål fad. Vælger man af lave bål, så tag venligst hensyn til de andre
haver.
Konkurrencer
På generalforsamlingen fik de tre vindere af konkurrencerne i 2020 deres præmier.
Flotteste have blev Nadia Yarahmad fra have 35
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.
Helle fra Have 4

Seneste nyt fra HF Solsikken juni
Største græskar blev dyrket af M. O. Moalem fra have 28 – med en vægt på 42 kg
Højeste solsikke blev dyrket af Omar Abdul Hadi fra have 25 – med en højde på 2,88 meter
Flotteste have

Højeste Solsikke

Nadia – Have 35

Omar – have 25

I ønskes alle god sæson
Bestyrelsen
4. juni 2021

