
Hverv i Afdeling A 
Kære Have lejere.

Normalt ville denne være blevet sendt ud sammen med indkaldelsen til ordinær GF,
men da denne er blevet udsat 2 gange nu, og vi skal åbne sæsonen, kommer den
allerde ud nu via nyhedsbrevet. 

OBS: I forbindelse med et ekstra krise møde i bestyelsen er to hverv midlertidigt besat, da
vi skulle have besat dem inden vi åbner sæsonen. 

1. Rengøring af toiletter
2. Affaldsansvarlig

Disse 2 hverv er på prøve, dvs skulle andre være interesserret, kan man søge og
bestyrelsen vil derefter tage den endelige afgørelse. 

________________________________________________

Vi i bestyrelsen behøver jeres hjælp.

Der er nogle hverv, vi skal have besat. Her kan i se hvilke hverv der er, vi vil derfor
opfordre jer, hvis i har tid og mulighed derfor, til at søge et af de ledige hverv.

Såfremt du ønsker et hverv, skal du sende en ansøgning til bestyrelsen der lægges - enten
i foreningens postkasse ved kontoret - eller ved mail til bestyrelsen mailen:
bestyrelsen@afdelinga.dk. Ansøgningsfristen er 16. april 2020 kl. 12. 

Hvervene er til besættelse resten af sæson 2020.

Honorarer for udført hverv, for foreningen er B-skattepligtig. Bestyrelsen har pligt til at
indberette honorarer til Skat.
 

Honorarer for hvervene kan ses ved de forskellige hverv. Honoraret der står, er betaling for
en hel sæson. Hvis Hvervet først bliver besat efter sæsonstart, bliver honoraret beregnet,
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så det svarer til resten af sæson 2020.

 

Rengøring af toiletter
Honorarer for 1 sæson 2020: 23.960,00 Kr.
1 sæson går fra vandet åbnes til det lukkes.

Jobbeskrivelse:
Toiletter og håndvaske rengøres hver dag.
Gulve vaskes hver dag.
Udslagsvask rengøres hver dag.
Toiletpapir, papirdispenser og håndsæbe. håndsprit tjekkes og fyldes op hvis de er tomme.
Papirkurve tømmes hver dag.

Flaghejsning
Honorarer for 1 sæson 2020: 9.000,00 Kr.

Jobbeskrivelse:
Flaget hejses på de officielle flagdage på Fællespladsens flagstang før kl 8.00 og nedtages
igen før kl 20.00.
 

Affaldsansvarlig
Honorarer for 1 sæson 2020: 23.960,00 Kr.
Hvervet kan / bør deles mellem to have lejere.

Jobbeskrivelse:

Kontakt med Rødovre kommune.
Papirsække og bioposer hentes på Rødovre genbrugsplads.
Bestilling af vognmand til haveaffald.
Bestille Stabilgrus efter behov.
Den store affaldsplads på Bakkestien, holdes ryddelig og fejes.
Affaldsplads ved de 21 holdes ryddelig og fejes.
Affaldspladser på Brovej holdes ryddelig og fejes Evt. henlagt affald fjernes.
Storskraldsordning.
Når sæsonen starter op køres affaldscontainerne ud på div affaldspladser på Brovej
og Veststien.
Når sæsonen slutter hentes affaldscontainerne og store containere, der ikke kan flyttes,
låses med hængelås.

OBS: COVID-19 tillæg: 
Da vi ikke kan komme af med vores affald vil pladen i starten af sæsonen kun være åben 3
dage om ugen af 2 timers varighed, pladspersonalet vil hjælpe med at fotælle hvad og
hvad ikke der modtages på pladsen, hvilket også giver jeg et bedre indblik, info findes
også på hjemmesiden under affald.



"der kommer et nyhedsbev ud med mere info"

Bestyrelsen
Sommerhuskolonien Afdeling A
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