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Sæson 2021 
Så kom den længe ventede åbning af vores 
kolonihaver og også en gradvis åbning af 
samfundet.  
 
Udsættelse af generalforsamling 
Desværre er det ikke muligt at afholde 
foreningens generalforsamling som 
vedtægterne forskriver det inden udgangen 
af maj måneden. Vi satser i stedet på at 
afholde det i slut august i et stort telt på 
det grønne område ved foreningens huset. 
Vi har nemlig mulighed for at låne det telt 
som skal benyttes til jubilæumsfesten et 
par dage ekstra uden beregning.  

 

 
 

Kolonihaveånd og fællesskab 
At have en andels kolonihave betyder at 
alle medlemmer har hver sin egen lille 
oase, men det betyder også at man indgår i 
et fællesskab. Hvor man i fællesskab 
driver foreningen og er solidariske med 
hinanden. 
 
Sammenfattende kan det siges, at en 
andelskolonihaveforening er et tæt 
økonomisk fællesskab, hvor 
medlemmerne er afhængige af hinanden. 
Men ikke alt kan gøres op i penge. Et 
socialt fællesskab er af stor betydning. 
Positiv interesse for hinanden og 
hjælpsomhed, hvor der er behov, er vigtigt 
for at en andelskolonihave kan være 
velfungerende. 
 
Foreningen har tradition for på mange 
måde at fremme fællesskabet, bla. med 
medlemsaftener, loppemarked, kreaklub, 
sangaftner mm.  
 

Men for at disse arrangementer skal 
kunne lade sig gøre, er der brug for 
frivillige. 
 
Så hvis du vil give en hånd med, så send 
en mail til bestyrelsen eller svar på de 
forskellige opslag der laves på Facebook 
for hvert arrangement.  
  
Vi byder velkommen til sæson 2021 til 
både nye og gamle medlemmer.  
 
Første medlemsaften er den 6. maj.  
Her kan du få en 20’er købe et par 
frikadeller og kartoffelsalat, og der er også 
mulighed for at købe, øl, vin og vand.  
 

 
 

Arrangementet er et udendørs arrangement 
og der vil ikke være adgang til at sidde 
inden i foreningshuset pga. af 
forsamlingsreglerne.  
 
Hele sæsonen vil der afholdes medlems 
aftner den første torsdag i måneden.  
 
Kom og giv en hånd med og hils på dine 
med kolonister.  
 
Den 8. maj har vi fælles arbejdsdag.  
En dag, hvor vi alle kan give en time eller 
fem – og samtidig have det rart og sjovt 
med andre medlemmer. På arbejdsdagen 
laver vi nogen af de opgaver, som vi ellers 
må købe os til udefra.  
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SÅ kom og deltag, jo mere vi laver, Jo 
flere penge sparer vi, og jo sjovere har vi 
det faktisk også. Samtidig er det en rigtig 
god mulighed for at møde andre 
medlemmer af foreningen og tag gerne 
børnene med –  
 
Vi vil forsøge i god tid at lave opslag over 
opgaverne til dagen. 
 
HUSK TILMELDING PÅ MAIL TIL 
BESTYRELSEN INDEN DEN 6. MAJ  
 
Loppemarked 12 juni.  
I år ser det ud til at det er muligt at afholde 
det store traditionelle og berømte 
loppemarked i Tjørnebjerg.  
 
Også her har vi brug for så mange 
frivillige som muligt. Der skal bla. slås 
telte op og markeres stadepladser om 
fredagen, om lørdagen skal der bruges 
hjælp til bartjanser mm. og om søndagen 
skal det hele ryddes op igen. 
 
Nærmere information udsendes, når vi 
nærmer os d. 1. juni.  
 
Vinsmagning den 28. maj 
Foreningen har booket en vinsmagning 
med 6 forskellige vine og lidt lækkert at 
spise til den 28. maj. Nærmere 
information og tilmelding udsendes 
senere. Arrangementet afholdes i 
foreningshuset. 

 

 
 

Jubilæumsfest den 28. august.  
Vi håber på at det bliver muligt at afholde 
den udskudte jubilæumsfest i år. Vi vil 
arbejde videre på de ideer og tilbud det 
blev indhentet i 2020, og håber også her at 

der er frivillige der vil hjælpe til med 
planlægningen. På selve dagen forventes 
det at alle har mulighed for at deltage som 
gæster, og vi i stedet tilkøbe os den hjælp 
der skal til.  
 
Lokalplan og Byggeprojekter 
Den nye lokalplan blev vedtaget i januar 
2021, og det betyder at hvis du skal bygge 
eller bygge om, er det reglerne i den nye 
lokalplan der er gældende.  
 
Der er indsendt klage til planklage 
nævnet, om mindre ting vedr. byggeri, 
men overordnet er reglerne i den nye 
lokalplan gældende vedr. byggeri.  
 
Bestyrelsen er i fuld gang med at 
udarbejde en vejledning, som vil blive lagt 
op på foreningens hjemmeside.  
 
Husk at når du skal bygge nyt, renovere 
eller lave tilbygninger, skal dit byggeri 
godkendes af bestyrelsen inden du kan gå 
i gang.  
 
Du skal medbringe en opdateret tegning. 
Hvor alle måleforhold er indskrevet.  
 
Trailer parkering 
Jf. foreningens ordensregler må der kun 
parkeres motorkøretøjer under 3500 kg.  
på foreningens fællesarealer og 
parkeringspladser.  
 

 
Trailer skal parkeres på eget havelod.  

 

Bestyrelsen ønsker alle  
en rigtig god sæson 2021           


