
Andelshaverne Tjørnebjerg 
 Nyhedsbrev april 2020- COVID 19  

Forenings arrangementer og 

generalforsamling.  

 

Opdatering i forbindelse med Covid-19 

 

Pga. seneste udmelding fra 

myndighederne vil denne sæson på mange 

måde blive anderledes.  

 

Generalforsamling 

Foreningen respekterer og følger 

naturligvis myndighedernes anvisninger 

og regler om størrelsen på forsamlinger i 

relation til covid-19. Derfor er det på 

nuværende tidspunkt, ikke muligt at 

afholde generalforsamling i foreningen på 

normal vis, før de nuværende regler 

ændres.  

  

Det er imidlertid bestyrelsens ønske, at I 

får beretning, årsrapport og budget til 

orientering.   Dette vil blive fremsendt 

inden den 26. april.  

 

Så snart det igen bliver muligt at afholde 

generalforsamlingen, vil vi udsende 

indkaldelse med dato hurtigst muligt 

herefter.  

 

Øvrige arrangementer 

Også mange andre af foreningens 

arrangementer er vi desværre nødsaget til 

at aflyse. 

 

Arbejdsdag den 2. maj- AFLYST  

 

Loppemarked den 13-14 juni- AFLYST 

 

Medlems aftener- AFLYST  

 

Klubber og brug af forenings hus 

Vi er desværre også nødsaget til at aflyse 

alle arrangementer vedr.  Tjørneklubberne, 

og private udlejninger i foreningens huset.  

Har du lejet foreningens huset så kontakt 

bestyrelsen på mail, for ændring af 

booking.  

 

Kontortid 

Den fysiske kontortid er også aflyst, indtil 

videre frem til august. Det er muligt at 

komme i kontakt med bestyrelsen via 

mail. Husk at oplyse telefon nummer, så 

vi kan ringe dig op hvis der er behov for 

det. 

 

Vurderinger og overdragelser 

Indtil videre er er vurderinger og 

haveoverdragelser aflyst indtil 1 maj.  

 

Vi undersøger mulighederne for online 

overdragelser via Teams.  

 

Affald 

Stor ros til alle medlemmer for at holde 

god afstand og vise hensyn til hinanden, til 

årets første dag hvor der kunne afleveres 

affald.  

 

Også fremover vil tiderne hvor der kan 

afleveres affald blive forlænget.  

 

Dagrenovation og grønt.  

Mandag den 13.4.2020 kl. 10-14 

 

Torsdage jf. kalender 18-20 

 

Søndage jf. kalender 10-14 

 

Dette er gældende indtil videre. 

Containerne vil som udgangspunkt være 

ubemandet.  

Vil du tage en tjans med at låse op og 

aflåse kan du kontakte os på mailen. 

 

Med ønsket om en god sæson  

 

Hilsen Bestyrelsen.  


