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Sæson 2019
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.
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.
Bestyrelsen forsøger på mange måde at
fremme fællesskabet, bla. med
medlemsaftener, loppemarked,
kreaklub, gåklub mm. Mange
medlemmer bakker op og gør disse
arrangementer mulige ved at hjælpe til
hvor der er behov. Har du et forslag til
en klub eller et arrangement eller vil du
bare gerne give en hånd med er der
altid brug for en mere.
Du kan altid henvende dig til
bestyrelsen hvis du har spørgsmål om
mulighederne.
Vi håber i bestyrelsen at alle
medlemmer også i 2019 vil bidrage til
det gode fællesskab i foreningen og
deltage i arrangementer som kommer
hen over sæsonen.
Vi byder velkommen til sæson 2019 til
både nye og gamle medlemmer.

Aflevering af affald
Også i denne sæson er der lavet lidt om på
dagene for aflevering af affald, så du nu
har endnu flere muligheder for at komme
af med dit grønne affald. Se den udsendte
årskalender, som du også kan finde på
foreningens hjemmeside. Her kan du også
finde fælles arrangementer og information
om kontortider.
Medlemsaftner
Lad os alle være med til at gøre sæsonen
2019 til en rigtig hyggelig, sjov og
fantastisk sæson.
Endnu en sæson hvor vi fortsat mødes til
grillmad og skiftes til at hjælpe til, alle
kan bidrager med det de formår.
Flag frivillige
Der mangler stadig frivillige til at hejse
flaget (Dannebrog) hver søndag i sæsonen.
Flaget skal op ved solopgang og ned igen,
når solen går ned.
Kunne du tænke dig at være en del af Flag
udvalget, der i fællesskab sørger for at få
flaget hejst hver søndag i sæsonen, så send
en mail til bestyrelsesmailen. Vi har brug
for dig….
Arbejdsdag 4 maj 2019
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 ofte
må købe af f.eks. gartner. 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 –
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Vi vil forsøge i god tid at lave opslag over
opgaverne til dagen.
HUSK TILMELDING PÅ MAIL TIL
BESTYRELSEN INDEN DEN 1. MAJ

Du kan se mere omkring byggeri i
foreningens ordensregler eller du kan
hente en vejledning på kontoret i
kontortiden.
Det er også i kontortiden du kan
fremlægge din ansøgning om byggeri.
Husk at medbringe en opdateret tegning.
Hvor alle måleforhold er indskrevet.

Husk at der som altid kan leje trailer og
købes grus af foreningen.
Pris for leje af trailer 50.00 kr. pr. døgn.
Trailer lejes i kontortiden.
Grus 20 kr. pr. bør som kan hente når der
er aflevering af grønt affald.

Forenings hus
Har du brug for ekstra plads til at holde
din fødselsdag eller lign. Så husk at
foreningen har et foreningshus som kan
lejes ved personligt fremmøde på kontoret
i kontortiderne eller via mail.
Priser
1 døgn 750,00 kr.
2 døgn 1200,00 kr.
Endvidere skal der ligges 500,00 kr. i
depositum ved booking.
Du kan læse mere på foreningens
hjemmeside.
Byggeprojekter
Husk at når du skal bygge nyt, renovere
eller lave tilbygninger, skal dit byggeri
godkendes af bestyrelsen inden du kan gå
i gang.
Det er stadig den samme lokalplan som er
gældende for byggeri, og indtil videre er
der ikke noget nyt om hvornår en evt. ny
lokal plan vil blive sendt i høring.

Generalforsamling 2019
Inden længe vil i alle modtage indkaldelse
til generalforsamlingen på den af jer
oplyste mailadresse. Men sæt allerede nu
kryds i kalenderen søndag den 26. maj
2019.
Har du huske at meddele din
mailadresse.
Sidste år vedtog vi på generalforsamlingen
at post fremover udsendes pr. mail.
Næsten alle har afleveret deres kontakt
oplysninger men vi mangler et par enkle.
Er det dig så send en mail til
bestyrelsen, så vi kan få dig oprettet i
systemet.
Parkering
Husk at parkering stadig kun er tilladt på
de dertil indrettet parkeringspladser eller
på egne private parkeringspladser på egen
grund.

Bes
Bestyrelsen ønsker alle
en rigtig god sæson 2019
2019

