
kære havelejere

Dette nyhedsbrev skal starte med et oprigtigt undskyld!
 Det var svært at finde et tidspunkt hvor både vi og Anne Cameron (som har lavet vores
regnskab) kunne, så da vi endelig fandt en dato overså vi, at det faldt sammen med et
banko arrangement - det er selvfølgelig ikke i orden. Vi fik også sendt brevene med
indkaldelser ud 1 dag for sent. Vi lægger os fladt ned og siger - undskyld -

Den nye dato bliver: Tirsdag d. 2. juli kl 19.00 i fælleshuset

Vi ved godt at det er i børnefamiliernes ferieperiode, men da vi pt kun er 4
bestyrelsesmedlemmer, vil vi rigtig gerne have fyldt pladserne ud inden sommeren.
Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, men har bemærkninger eller spørgsmål
til regnskab eller budget, så send en mail eller læg et brev i brevkassen ved kontoret, så vil
det blive taget med på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsesarbejde
 Vi har i bestyrelsen snakket om hvad der skal til for at det kunne være sjovt at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Øverst på listen står: 1) Ingen gamle sager 2) enkle og overskuelige
arbejdsprocesser, så de faste administrative opgaver ikke fylder så meget.
 Vi har derfor valgt at prioritere arbejdet med dette. Det betyder at I det næste (forhåbentlig
korte) stykke tid kan forvente lidt dårligere service.

Forbundet har nu officielt overtaget den økonomiske administration. Vi er i fuld gang med
at overdrage. Forbundet kommer til at opkræve havelejen fremover, I får nærmere besked
om hvordan det kommer til at foregå. Al kommunikation vedrørende økonomi og betalinger
den ene og den anden vej skal stadigvæk rettes til kassereren.

Loppemarked
 Der har været heftig debat på facebook angående  vores årlige loppemarked - selvfølgelig
arrangerer bestyrelsen loppemarked i august - I får nærmere besked om datoer.

Facebook
 Der bliver stadig stillet mange bestyrelsesrelaterrede spørgsmål på facebook - og der
kommer stadig mange velmente, men ikke altid korrekte svar.
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 Husk at bestyrelsen ikke svarer på facebook. Skriv til bestyrelsesmailen
(bestyrelsen@afdelinga.dk), læg et brev i postkassen, duk op i kontortiden eller ring til
formanden (60891535)

Hække på Højdestien
 Vi har fået en klage fra Rødovre kommune, fordi der er hække/træer der vokser for langt
ind over vejen, så skraldebilerne ikke kan komme forbi uden at få ridser. Tjek lige jeres
skel-beplantning og klip det til.

Gule kort
Bestyrelsen går en runde på stierne i løbet af uge 28 (8/7 - 14/7) - I kan undgå at få et gult
kort ved at fjerne ukrudtet udenfor jeres hæk samt klippe hækken, så lastbiler og
udrykningsfartøjer kan komme forbi.

Præmiehaver
 Traditionen tro vil de der vandt præmier for deres haver sidste år, gå en runde i
haveforeningen inden d. 30/6.

Byggeansøgninger
 Alle byggeansøgninger er midlertidigt sat i bero, indtil kredsbestyrelsen har fået en
afklaring omkring udformningen af byggeskemaer og fortolkning af deklarationen. 

Håber vi ser rigtig mange af jer d. 2/7
Fortsat rigtig god sommer

Kh Bestyrelsen
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