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Over
Havelågen
Kredsbestyrelsen
Kredsformand:
Poul Erik Olsen
Onsdag mellem 17-19

93 90 82 47

Bladets adressex
Vestergade 26, 2. tv.
4000 Roskilde
kredsformandrh@email.com

Granly:
Formand Lisbeth N. Sørensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
Brug venligst
mail@hfgranly.dk

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Jytte Poulsen
Kasserer: Anette Hofflund

229 haver
40 33 79 49
41 24 35 69

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio juli 2017

Maglehøj:
Formand: Hans Christian Kryger
Kasserer: Svend Erik Skov

258 haver
24 22 02 17
20 10 06 83

Stof til næste nr. sendes senest

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Selina K. Ullergaard

160 haver
23 35 17 88
31 42 31 80

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer: Sophie Zeeb

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Fie Maria Bondesen

105 haver
93 90 82 47
40 97 38 69

Bregnevang:
Kontakt: Kirsten Fokdal

11 haver
46 75 38 12

Ansvarshavende redaktør
Poul Erik Olsen

den 2. juli 2017 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver

Side 2

Kredsen
Så er sæsonen 2017 gået i gang. Det, vi har
gået og ventet på i et halvt år, er der nu,
forårsblomsterne pibler op, fuglefløjt om
morgenen, planteskolen skal besøges i
weekenden, og krukkerne skal gøres klar, og
man kan sidde ude i sin have og nyde en kop
kaffe, det er da bare livet!

Men det er også forbundet med, at der ligger et stykke arbejde for os kolonister, som skal udføres,
før vi kan nyde det. Husene skal rengøres, så de er klar at flytte ind i, køkkenhaven skal graves eller
fræses, så den er klar til at lægge kartofler og sættes grønsager i, bedene skal kultiveres, der skal
sås i drivhuset osv.
Så lidt er der at se til, og pas nu på ryggen og andre
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Kredsen
Hvad er sket siden sidst?
Samletanke
Kredsbestyrelsen afholdt et formøde før repræsentantskabsmødet. Eneste punkt på dagsorden var
samletanke:
”På baggrund af verserende sager i haveforeningerne i Roskilde om kloakmesterfirmaet Lica Miljø og
iht. tidligere fremsendt orientering om samletanke fremsættes følgende forslag til vedtagelse af
kredsbestyrelsen
1. Haveforeningernes bestyrelser giver fremover afslag på ansøgninger om etablering af samletanke,
hvor medlemmet har entreret med Lica Miljø.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det blev derefter besluttet at meddele Lica Miljø og Roskilde kommune beslutningen.
Generalforsamling
Den 7. marts blev der afholdt kredsrepræsentantskabsmøde på Håndværkeren med stegt flæsk og
persillesovs.
Under indkomne forslag blev følgene forslag behandlet:
Forslag til ændringer i Vedtægter for Roskilde Haveselskab
§ 2 f udgår. Nuværende tekst: ”Hjælpe med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes
bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.”
Forslaget blev vedtaget.
§ 8. Ankenævn, stk. 1.
Nuværende tekst: ”Forretningsudvalget for Roskilde Haveselskab samt formændene for de enkelte
haveforeninger udgør et ankenævn. Ankenævnet skal bestå af mindst 3 medlemmer. Er en
foreningsformand forhindret i at møde, kan kassereren eller næstformanden møde i stedet. Ingen fra
den forening, hvorfra anke fremkommer, kan deltage i behandlingen af den pågældende anke.”
Foreslås ændret til: ”Forretningsudvalget udgøres af 1 vurderingsmand/-kvinde fra hver af
haveforeningernes vurderingsudvalg. Ingen fra den forening, hvorfra anke fremkommer, kan deltage i
behandlingen af den pågældende anke.”
Forslaget blev vedtaget.
Foruden de nævnte var der yderligere 3 forslag som blev nedstemt.
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Kredsen
Valg af kredsformand for 1 år
Gitte meddelte, at hun har besluttet sig for at trække sig midt i perioden som kredsformand.
Poul Erik Olsen (Vestervang) blev enstemmigt valgt til resten af perioden 2016-2018.
I den forbindelse vil kredsbestyrelsen sige Gitte tak for den tid, hun har stået i spidsen for
bestyrelsen. I hendes tid som formand har hun formået at samle bestyrelsen, så møderne blev gode
og konstruktive. Nogle af de ting, vi har arbejdet med i Gittes periode er: Da vi tilrettede vores
vedtægter, Grønne kolonihaver, da vi skulle lave regelsæt for ventelisterne, da der kom nye
købsaftaler, som vi skulle tilrette, da det blev lagt ud til kredsen at afholde vurderingskursus for vores
nye vurderingsfolk og at vi måtte bygge op til 70 m2.
Ja lidt er der sket. Det bliver en stor sko at fylde ud for efterfølgeren.
Nu er vi så heldige, at Gitte stadig vil være at finde i kredsbestyrelsen, grundet hendes hverv som
kasser i Granly.
Kredsebestyrelsen siger Gitte tak for hendes tid som formand.
Hvem er så den nye kredsformand?
Jeg hedder Poul Erik Olsen, har have i H/F Vestervang, og i år er det 30 år siden, jeg købte den. Jeg
kom i bestyrelsen i Vestervang i 2010 som formand og er lige blevet genvalgt i år.
Jeg har siddet som næsteformand i kredsen i 4 år, og er så valgt som formand i et 1år.
Det var lidt om hvem jeg er. Hvad har jeg så tænkt mig med hensyn til visioner? Jeg vil forsætte i
samme spor som vi hidtil har gjort, og det vi vil arbejde med i år er ophold i haven i weekenden i
vinterperioden, få lidt mere styr på, hvad kommunen vil med kloakeringen, og så skal vi have lidt styr
på dem, som graver samletanke ned, for der er nogle brodne kar i den branche, og vi skal jo beskytte
vores medlemmer.
Så er der Roskilde Haveselskabs 100 års jubilæum i 2018, som vil blive afholdt lørdag den 27. juli i
Byparken, men det vil I komme til at høre mere om.
Det var bare nogle af de ting, som vi skal kigge på i 2017, så vi kommer ikke til at kede os.
Jeg har oprettet en lukket gruppe på Facebook, der hedder Kolonihaver i Roskilde. Den er for alle
1.175 kolonihaveejere i Roskilde og har allerede 75 medlemmer.
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Kredsen
Kolonihavehistorie
I dette og de kommende Over Havelågen vil jeg
prøve at slutte af med kolonihavens historie, som
en opvarmning til vores 100 års jubilæum.
Den egentlige kolonihavebevægelse i Danmark
blev startet, da vognmand og entreprenør,
senere landstingsmand Jørgen Berthelsen i 1884
oprettede Arbejderhaverne i Aalborg.
Ved en lejeauktion over en del af Aalborg
Kommunes markjorder d. 19 marts 1884, lejer
han for en årlig lejeafgift på 551 kr. et areal på
100.770 kvadratmeter i syv år. Denne parcel
egner sig særlig godt til hans formål, da den
Et af arbejderkulturens særlige islæt er
ligger direkte op til byen og langs med den
kolonihavelivet.
brede og dybe flodgrøft, hvorfra der let vil
Kolonihaven var et fristed for arbejderfamilierne fra kunne tages vand op til haverne.
de tætte indre bykvarterer, men haverne opfyldte
også nogle økonomiske formål.
De var nyttehaver, hvor der især i arbejdsløshedsog krisetider dyrkedes vigtige tilskud til lønnen og
kosten.

Der er 10 steder lavet en plads åben til smalle
mellemgange ned til flodmålsgrøften og anlagt
trapper ned til vandet så haveejerne vil kan hente
vand. Både vandgangene og andre veje i anlægget
bliver beplantet på begge sider med æbleroser.
Der melder sig straks interesserede lejere til
samtlige 85 haver. Berthelsen foretager en
lodtrækning og de første kolonihaver, som vi kender
dem i dag, er startet. I december 1884 vælger de nye
kolonihavelejere en bestyrelse og vedtager, at
jordlejen de første år skal være på 14 kr. for hver
have
Citat fra kolonihaveportal.

Jørgen Berthelsen ansøger derpå Aalborg
Byråd om dispensation fra §12 om forbud
mod fremleje, idet han ønsker at udstykke
parcellen til småhaver. Dette bliver bevilliget
og Jørgen Berthelsen tager fat på arbejdet.
Gennem midten af det store areal bliver der
anlagt en 8 allen bred vej, der afsluttes af
broer over en å, og her forsynet med
gitterlåger med låse og en nøgle til hver af
de påtænkte småhaver. Parcellen inddeles i
85 småhaver, hver på 1000 kvadratmeter al.
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Hf. Bregnevang
Bregnevang holder årsmøde mandag, den 10. april 2017, på Restaurant Håndværkeren.
Bregnevang er jo vores mindste koloni med kun 11 haver – til gengæld så afgjort den forening hvor
medlemmer deltager aktivt, især til årsmøde. Kunne andre foreninger lære noget af, når vi
konstaterer at 82 % af haverne deltager i årsmødet.
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Sæson start
Vi ønsker alle havelejere og foråret, velkommen tilbage til en ny sæson.
Der er allerede godt gang i haverne, det er jo bare dejligt, da ukrudtet myldre frem. Vejret har
været med os og det håber vi det bliver ved med.
Kontortider
Du kan allerede komme til kontortid på torsdag d. 6. april fra kl. 17:30-18:30, hvis du ikke har
betalt din haveleje, medlemslotteri og trailerplads, er det på torsdag det kan gøres. Vi har
kontortid hver torsdag, undtagen på helligdage.
Torsdagsbaren d. 6.april
Så starter Torsdagsbaren op igen, så lad os mødes og hilse hinanden velkommen i Granly.
Dagrenovation d.6.april
Vores skraldehold går i gang med at afhente skrald, fra torsdag d. 6.april. Husk skraldet skal i
klare sække og der skal have nr. på.

Pileflet d. 21.maj
Søndag d. 21. maj fra kl. 10 til kl. 15 holder vi pileflet i foreningshuset i Granly. Du skal tilmelde
dig senest d. 24. april, ring el. send en sms med dit navn, have nr. og telefon/mobil nummer til
Gerd på mobil nr. 51 307 863.
Du skal medbringe 50 kr. som dækker udgiften til pil, brød, smør, kaffe/te og ost. Som noget
nyt tager vi hver især noget spiseligt med til at komme på el. ved siden af brødet for ca. 15-20
kr. (Bare for at gøre det lidt festligt). Vi har tidligere været 10-12 deltagere.
Derudover skal du medbringe; en havesaks - en dolk/skarp kniv - snor/sejlgarn - en spand el.
stor urtepotte - en gulvklud til at beskytte bordet med - og evt. en ide til hvad du vil kreere til
din kolonihave.
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Når du har tilmeldt dig møder du blot op, der kommer ikke yderligere besked ud. De første 5
haveejere har tilmeldt sig.
Mange hilsner fra Gerd

Storskrald d. 6.maj
Så er det tid til at komme af med sit have affald. Du kan komme af med alt brandbart max
størrelse 1m x 1/2m, grene sten og fliser. Anker vil stå klar på pladsen fra kl.7:30 til kl. 11:30.
Hvis man er ældre og bevægelseshæmmet kan man få afhenter sit affald, ved tilmelding til
afhentning skal der ringes til Bent Nielsen i have 103 på tlf. 41 60 39 22, på hverdage mellem kl.
17-19.
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Temafest 70er 80er lørdag d. 8.juli
Sæt kryds i kalenderen, for nu skal der holdes fest. Twiggi diskotek kommer og spiller os
tilbage til de gode gamle 70ere. Du vil kunne købe 70er mad, mere information følger.

Vi glæder os til et forhåbentlig lunt og tørt forår.
Mange forårs hilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Velkommen til sæson 2017
Ordinær generalforsamling
Blev afholdt den 15. februar 2017, og det er så stadig den samme bestyrelse i møder.
Foreningshus og Rørhatten
Det går fremad med renovering af huset samt etablering af festområde – nyt el er trukket og alt
det gamle el i garagen er pillet ned, nyt opsat. Der er kommet lamper og stik i Rørhatten og med
lidt held er vi nok færdige slut april – primo maj 2017. Genbrugskøkken er opsat i foreningshuset,
så nu ligner det da et køkken. Tak til Lisa for ikke at smide skabe ud, der kan genbruges.

Første fællesdag
Er den 23. april – husk at tjekke om du skal møde.
Sommerfest
Afholdes den 10. juni – husk tilmelding og betaling jf. invitation udsendt af vores aktivitetsudvalg.
Behov for hjælp
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at
hjælpe. Check vores hjemmeside, der er altid de sidste nyheder.
Rigtig god sommer
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Kære medlemmer.
Så er det blevet april, og havesæsonen er skudt i
gang! Vi stillede urene en time frem og åbnede for
vandet søndag den 26. marts. Samtidig inviterede
vi alle på grillpølser ved standerhejsningen. I år
forsøgte vi at starte en ny trendy tradition i
Solvang, nemlig Frøbyttedag. Selvom mere end
50 medlemmer mødte op i det dejlige solskin,
havde ingen andre end formanden og kassereren
fundet frøene fra sidste år frem. Vi prøver igen til
næste år og ser, om ikke frøbytning slår an på lidt
længere sigt.

Nyhedsbrev
Havelejen er opkrævet sammen med kollektiv medlemsforsikring for de 91 tilmeldte, og 2. marts sendte vi
nyhedsbrev ud til alle med referat af generalforsamlingen, info om åbning for vandet, fællesarbejde,
renovationsordning og en masse anden nyttig viden.
Generalforsamling
Mødet den 12. februar blev meget langt, og desværre var flere medlemmer nødt til at gå, inden vi var færdige.
Til gengæld var fremmødet på 54 stemmeberettigede ud af 133 (knap 41 %), og vi havde vi en god og meget
levende debat om de indkomne forslag. Årsregnskab 2016 og budget 2017 blev godkendt uden
bemærkninger. Det blev vedtaget, at hækken kun behøver blive klippet 1 gang om året senest 31. juli, og
hækbredden blev fastsat til max 50 cm. P-plads må fremover ikke placeres ovenpå samletank, og den må
være 20 m2. Fartgrænsen blev nedsat til 15 km/t, og det er stadig tilladt at holde duer og andre hobbydyr.
Foreløbig skal alle fjerkræ dog fodres inde pga. fugleinfluenza. Det blev ikke afklaret, hvad en rævesikring
egentlig skal bestå af, så det blev besluttet, at bestyrelsen undersøger sagen og fremsætter forslag om påbudt
rævesikring til næste år. Bestyrelsen blev for første gang i Solvangs historie – tror vi nok – udelukkende besat
af kvinder. Om man skal lægge noget i det, eller om det beror på tilfældigheder er uvist, men tænk lige over,
om du kunne være behjælpelig, når vi skal have slæbt noget tungt, mand!
Ny § 16b
Ændringer i vores egen paragraf vedtaget på generalforsamlingen i 2017 er rettet og ligger på hjemmesiden.
De tre sider udleveres ved fællesarbejde eller i kontortiden. De tre sider erstatter side 12 og 13 i den grønne
vedtægtsmappe, der er udleveret til alle sidste år. (Der er stadig 7 medlemmer, der har glemt at hente dem.)
Ny side 1 og 4 i Vedtægter for Roskilde Haveselskab udleveres samtidig.

Side 12

Ingen sommerfest i år, eller hva’?
Desværre ønskede ingen at arrangere sommerfest i år, men skulle der være nogen, der alligevel har fået blod
på tanden, har vi alt grejet og en mappe om det praktiske, så det er bare at melde sig inden, det bliver
sommer. Vi har haft nogle rigtig festlige og velbesøgte sommerfester de sidste tre år, så det er da ærgerligt,
hvis den tradition ikke får lov at fortsætte.
Børnedag
Cecilie og Daniel fra have 52 har til gengæld taget et længe efterspurgt initiativ og inviterer børn, forældre og
børnebørn til hygge i deres have den 6. maj. Så tag bedste og baby i hånden og vær med til at starte en god
børnekultur i Solvang, hvor alle kender alle og kan have glæde af hinanden. Med den ny fartbegrænsning
skulle det forhåbentlig blive lidt sikrere for os at færdes på vejene, også selvom vi er små og skal over at lege
med nogen.
Samletanke
På baggrund af flere verserende sager om etablering af samletank i Solvang, hvor Lica Miljø har sjusket med
deres autorisation, har bestyrelsen besluttet at indstille samarbejdet med firmaet. Det betyder, at bestyrelsen
vil give afslag på fremtidige ansøgninger, der benytter Lica Miljø som kloakmester på projektet. Vi har udsendt
et tjekskema, der kan være nyttigt, når man skal finde en egnet kloakmester. På kredsbestyrelsesmøde 7.
marts 2017 blev det vedtaget, at alle haveforeninger i Roskilde bakker op om denne beslutning og ligeledes
giver afslag på ansøgninger fra Lica Miljø.

Vandtilførsel
En del medlemmer har monteret en almindelig haveslange fra vandstanderen og ind til huset. Måske
ville det være en god ide at få den skiftet ud til en VA-godkendt vandledning. Mange har også
problemer med stophane eller vandstander. Det skal repareres af autoriseret VVS-installatør. Utætte
rør og haner inden døre må du gerne selv rode med, men husk, det skal være tæt. Vandspild er
forbudt, og vores vandregning er på himmelflugt.
Venteliste
Vi har ingen haver til salg i øjeblikket, og det betyder, at vi iht. gældende regler har indført venteliste i Solvang.
Ventelisten skal være offentlig tilgængelig og ligger på hjemmesiden (dog kun med navn). Alle kan blive
optaget på den eksterne venteliste. Man skal bare bo i Roskilde kommune og betale kr. 100,- om året for at
stå der. Der er også en intern venteliste for medlemmer, der vil sælge deres egen have og købe en anden
have i Solvang. Når der bliver en have ledig, kontaktes alle på begge ventelister. Personer på den interne
venteliste har fortrinsret. Sælger behøver altså ikke længere selv finde en køber, og alle haver vil i første
omgang blive forsøgt solgt til vurderingsprisen. Sælger står selv for fremvisning af hus og have. Opskrivning
på ventelisten ved henvendelse på tlf. 60 52 31 08, formand@solvang-hf.dk eller på kontoret.

Kontortid
Kontoret er som sædvanlig åbent hver onsdag 19-21 i sæsonen fra 29. marts til 27. september.
Mange spørgsmål afklares langt nemmere ved en snak på kontoret, og vi slipper for skriveriet.
Kontaktinfo
Har du skiftet navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, skal du meddele formanden det.
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Ny hastighedsbegrænsning

Husk det nu – max. 15 km/t i Solvang

.

Det er nu også umuligt at køre hurtigere med alle de huller i vejene. I år vil der kun være grus at
hente i Nord pga. den nye affaldsplads, der skal laves i midten.
Haveudtagning
Vi håber, rigtig mange er hjemme og vil vise haven frem for Hf. Rørmosen, der kommer på besøg søndag den
9. juli og udtager de 3 flotteste og frodigste haver til Kolonihaveforbundets præmiering. Vil du ikke have besøg,
skal du give bestyrelsen besked inden.

Rigtig god sommer til alle og husk, det er ikke arbejde det hele. Det er også vigtigt at nyde
livet i haven!

Ups! Der er uønsket vækst i hækken.
Mon ikke det går?
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
H/F Hvilen har nu åbnet for vandet når dette læses, bestyrelsen er rigtig kede af at åbne for vandet
og rigtig mange ikke kommer når vi åbner. Rigtig mange haver har vi måttet lukke for, enten har man
glemt at lukke for vandet eller der er sket frost sprængninger i jeres haver det er ikke ok, at vi skal
bruge flere dage på at få lukket for vandet i de forskellige haver og andre haveejere skal have vand i
deres haver og få ødelagt evt. et legehus der stod under vand. Vi skal gøre opmærksom på at det er
jeres ansvar når skaden er på grunden ikke bestyrelsens problem, så bestyrelsen må tænke ud af
boksen til næste år da det er os alle sammen der betaler for det vand der forsvinder fordi man ikke er
obs på sin have og det er der rigtig mange haveejere der er sure over dette.
Generalforsamling:
Vi skal meddele er der nogle der ønsker referat fra generalforsamlingen på papir kan man hente det
på miljøpladsen om søndagen mellem 10.00-12.00 da vores referat fylder rigtig meget og der er ikke
plads i vores info skab.
Lov sæt:
Der er nok rigtig mange af jer der ikke har fået det nye lov sæt sidste år, og det er der desværre en
årsag til, da vores kasserer trådte ud af bestyrelsen før tid og ikke kunne finde den liste hvor folk var
krydset af på skal vi bede jer om at afhente denne på miljøpladsen om søndagen og her vil der også
blive udleveret alle de ændringer som der skal sættes ind, vi har en del mail adresser hvor vi vil
sende ændringerne ud.
Legeplads:
Børneudvalget er nu nået til vejs ende med legepladsen og fundet de ting der skal sættes op opstart
af legepladsen vil ske om ca. 4 uger hvor den gamle legeplads vil blive fjernet der vil være opslag i
vores info skab hvad der er besluttet. Derefter vil bestyrelsen se på beplantningen rundt om legepladsen så vi for noget pænt at se på.
Info skab:
Vi vil tage et til tag til at få sat nye info skabe op så det vil blive mere overskueligt det vi har i dag er
for gammel dags og uoverskueligt.
Hvad skal vores forenings hus bruges til:
Der er kommet fore slag på vores generalforsamling kan al vores plads udnyttes bedre og mulighed
for at bruge vores lokaler bedre det kunne være en mulighed så det er der også nogen der har gang
i.
Sommerprogram:
Vores sommerprogram vil komme senere.
Vi har fået en henvendelse på en vinsmagnings aften og dette har vi gang dette vil foregå formodentlig d. 07-07-2017 der vil komme opslag og tilmelding til dette.
Har man andre god ideer er i meget velkommen til at kontakte bestyrelsen
H/F Hvilens bestyrelse ønsker alle en rigtig god sommer.
Side 15

H/F Vestervang
Velkommen til den nye havesæson
Og velkommen til de ny havelejere, som tager hul på det første forår i foreningen.
Havesæsonen åbnes igen i år med manér
Lørdag den 22. april håber vi på godt vejr med masser af sol, når bestyrelsen byder velkommen til
den nye havesæson. Så kig forbi foreningshuset mellem kl. 14 og 17 og nyd en forfriskning sammen
med dine medkolonister og bestyrelsen.
Havevandring
Den 24. maj kommer havepolitiet på rundfart og vil slå hårdt ned på de haver, der ikke overholder
reglementet!
Bestyrelsen
Sådan ser den nye bestyrelse ud, efter at den har konstitueret sig:
• Formand Poul Erik Olsen, have 3
• Næstformand, Bøg Rolsted, have 90
• Kasserer, Fie Maria Bondesen, have 100
• Sekretær, Jan Therkildsen have 19 sekretaer@hfvestervang.dk
• Menigt medlem, Kenneth Nielsen have 91
• Supplant, Kenneth Holmbech, have 20
• Supplant, Marianne Friis, have 102
Træffetider for bestyrelsen
• Bestyrelsen holder møde kl. 19 den 2. torsdag i måneden. Dog ikke i august måned, hvor
bestyrelsen holder ferie.
• Du kan træffe en fra bestyrelsen i foreningshuset kl. 18-19 de samme dage, hvor
Bestyrelsen mødes.
• Telefontid: Bestyrelsen kan træffes hver onsdag mellem 17 og 19 på tlf. nr. 93 90 82 47.
Dog ikke i august, grundet sommerferie.
Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse. Send en mail til
kassererhfv@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.
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H/F Vestervang
Fredagshygge i foreningshuset
I år vil vi prøve et nyt tiltage, vi vil en gang om måneden holde åben i foreningshuset, så man efter
fyraften han kigge ind og få sig en sludder med sine medkolonister over en øl/vand eller en kop kaffe.
Der vil ligeledes være mulighed for et spil kort - som man siger det er, kunne fantasien som sætter
grænser.
Vi starter fredagshyggen den 19. maj kl.16 til 18.
Pølser, bajere og fodbold
Lørdag den 3. juni kl. 17.30 inviterer rødderne til Champions League finale i foreningshuset. Så mød
glad op, hvis du/I er til mandehørm, fodbold og en hotdog med det hele. Af hensyn til forplejningen så
læg venligst en seddel i postkassen om at du/I deltager senest den 29. maj.
Sommerfest
Vi afholder sommerfest lørdag den 12. august, så reservér dagen med det samme. Nærmere
information om arrangementet følger.
Og så håber vi meget, at der er nogle friske haveejere, der vil melde sig til at hjælpe festudvalget.
Send en mail til sekretaer@hfvestervang.dk.
Månedens opfrisker
På generalforsamlingen den 15. februar 2017 blev forslaget til bilag A, stk. 21 vedtaget og lyder
sådan.
Ved nybyggeri, etablering af samletank, nedgravning af elkabler eller andre lignende
aktiviteter, hvor arbejdet skal forgå i eller på foreningens veje eller anlæg, har haveejeren,
som får udført arbejdet, det fulde erstatningsansvar for eventuelle skader, som påføres
foreningens anlæg og ejendom.
Vi håber, alle vil få en rigtig god havesæson.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vi startede året i HF. Maglehøj med generalforsamling, hvor HC blev genvalgt som formand for 2 år
og Tatjana ligeledes blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Vandet blev åbnet den 24. marts. Der var nogle der havde glemt at lukke for deres haner ØV og Poul
måtte lappe et sprunget vandrør.

Vi har en henstilling til jer, der endnu ikke har sendt jeres mail adresse til os. Skriv navn og
have nummer og send mailen til post@hfmaglehoej.dk, FÅ DET NU GJORT.
Pladsfolk:
Vi har samme pladsmænd som sidste år, Teddy og Mini passer pladsen sammen, og Teddy og Lars
slår græs.
Åbningstider og salg af sten og grus findes i Praktiske Oplysninger.
Festsalen:
Nethe og Margit er festsalsbestyrere. Kontakt oplysninger findes i Praktiske Oplysninger.
Planlagte aktiviteter i 2017:
Åbent hus samt loppemarked afholdes Kristi himmelfartsdag den 25. maj.
Sct. Hansaften den 23. juni
Fugleskydning/Præmieskydning den 8. juli
Omskydning & ræveskydning den 9. juli
Banko den 12. juli
Børnedag den 16. juli
Jubilæumsfest den 12. august
Frivilligfest den 16. september
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Vi skal bruge en del hænder, telte skal hejses, der skal bæres borde og stole, frem og tilbage, mad
og drikke, rengøring under og efter m.m., der er mange ting der skal gøres og uden jeres hjælp kan
det ikke lykkedes.
Alle der vil hjælpe, skriv gerne en mail på post@hfmaglehoej.dk eller smid en seddel i postkassen på
foreningshuset. Skriv hvad I vil hjælpe med og vi vil kontakte jer.
ENDELIGT PROGRAM TIL ALLE FESTLIGHEDERNE VIL BLIVE LAGT PÅ www.hfmaglehoej.dk
V i har fået nyt foreningsflag, som vi fik op at hænge ved en lille ceremoni lørdag den 1. april.
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Fotokonkurrence:

God sommer – bestyrelsen!
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Bestyrelsen byder alle velkommen i haven sæson 2017
Nu er der blevet åbnet for vores vand, og nu kan vi komme i gang med at gøre klar i haven og i vores
huse.
Der er fællesspisning lørdag d.29-04-2017 kl. 18.00. Menu er brunkål+ flæsk, info via vores tavle
kommer.
Husk at meddele jeres nye adresse til bestyrelsen, såfremt i er flyttet i løbet af vinteren.
Husk at aflevere et kopi af jeres sidste betalte brandforsikring til bestyrelsen hvert år inden d. 1/5.
Som noget nyt laver vi om på vores åbningstider på kontoret :::
Vi holder åbent hver mandag indtil d.1/6-2017.
Og fra 1/6-2017 og indtil d. 1/9-2017 holder vi åbent hver anden mandag.
Fra 1/9-2017 holder vi igen åbent hver mandag indtil sæsonafslutning.
Info med datoer vil blive slået op på vores infotavle.
mvh. Bestyrelsen
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