
Kære havelejere

Foråret står for døren og vi glæder os alle til en ny sæson i haveforeningen. 

Haveleje: 
Vi er nu overgået til et nyt system vedrørende opkrævning af haveleje. Hvis I skylder
gammel haveleje, så vil det ikke fremgå af den kommende opkrævning, men derimod blive
opkrævet senere af bestyrelsen. Det vil forhåbentlig medføre færre fejl fremadrettet.

Kassereren:
Den 6. februar 2019 meddelte vores kasserer desværre, at hun på grund af arbejdspres,
ville trække sig ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Det var selvfølgelig meget uheldigt, idet regnskabet for 2018 endnu ikke var færdiggjort.
I den forbindelse er der arbejdet på højtryk, for at færdiggøre regnskabet, men det er ikke
lykkedes fuldt ud, hvilket bevirker, at bestyrelsen endnu engang ikke kan sende det
færdige regnskab og budget ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det beklager vi
meget.

Vi forventer i forvejen at afholde en ekstraordinær generalforsamling, kort efter den
ordinære er afviklet - på grund af vedtægtsændringer, så budget og regnskab vil blive taget
op på denne.

Deklaration:
Så er den nye deklaration endelig blevet tinglyst og denne vil blive udsendt sammen med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, så alle de medlemmer uden e-mail, også
får den.

Ved ny-, om- og tilbygninger skal vi overholde både deklarationen, samt vores
ordensregler. Det vil sige, at Kredsen ikke kan begynde at godkende byggetegninger til
bebyggelser større end 50 m 2, før efter vores generalforsamling, da ordensreglerne skal
ændres.
Vi ved, at mange har ventet længe på at komme i gang med byggeri og vi kan sagtens
påbegynde processen før generalforsamlingen, men det kræver at I henvender jer til
bestyrelsen eller formand på tlf. 60891535, men de endelige godkendelser sker først efter
generalforsamlingen.
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I samarbejde med Kredsen, er vi i gang med at revidere i byggeansøgningsdokumenterne,
så de kommer til at passe bedre til vores forhold.
Vi er ligeledes i gang med at lave en ny procedure for skure, driv- og legehuse. Så snart
den er klar, får I besked.

Indbrud m.v.
Igennem vinteren har vi desværre oplevet flere gange, at uvedkommende personer har
taget ophold i huse - eller lavet indbrud. Ring altid til Vestegnens Politi på
telefon: 43861448. De sender som regel en patrulje med det samme.

De bedste forårshilsner fra

Bestyrelsen
Sommerhuskolonien Afdeling A
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