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Efterår i Kolonihaven
Ekstra arbejdsdag og Fællesarbejde:
D. 4. og 5. september stod endnu engang i ekstra- og fællesarbejdsdag – og endnu engang blev der
knoklet igennem. Der blev bl.a. beskåret og fældet træer på Statenevej, sat ny flagstang op, klippet
hæk ved dyregården og Karsegartneriet og fjernet ukrudt på hele legepladsen.
Mange tak for hjælpen til alle de fremmødte.
Da det har vist sig, at der på de 2 ekstra arbejdsdage der har været i år, er nået en masse –
er det besluttet at vi gentager succesen igen næste år. Hold øje med opslag og nyhedsbreve ☺

Salgsvogn fra Ganløse planteskole:
Da der kun er 2 der ønsker at der kommer salgsvogn fra Ganløse Planteskole er ideen droppet.

Hæk, nummer og navn på postkasser:
Vi håber at der bliver mere styr på hæk, nummer og navne på postkasserne, så vi ikke skal bruge så
meget tid på at dele sedler ud, og høre på brok næste år.

Aflæsning af vandmålerbrønde:
D. 8. januar 2011 vil der blive foretaget aflæsning af vandmålerbrønde. I den forbindelse skal I
huske, at der er fuld adgang til brøndene, så vi ikke skal til at fjerne jord, fliser, krukker og andet
når vi kommer rundt. Og ja – målerne er frostsikre, så de skal heller ikke pilles af om vinteren.

Til medlemmerne af den nu lukkede fællesforsikringsordning.
Regnskabet er lige ved at være færdigt og vil blive sendt ud til jer med brev.
Der vil være en opgørelse på hvor meget den enkelte skal have tilbage.
Hvis det kan nås bliver det indberettet så man får pengene tilbage i forbindelse med betaling af
havelejen for 4.kvartal. ellers vil det blive i forbindelse med betalingen af havelejen 1. januar 2011.
Dem der har været med og som ikke mere bor i foreningen vil også blive kontaktet så de kan få
pengene retur.

Husk:
At vores vedtægter er ændret til, at forslag skal være formanden i hænde inden 1. marts, for at
komme på dagsordenen. Indkaldelse til generalforsamling og indkomne forslag sendes ud derefter.

Kontortid er sidste onsdag fra 18 – 19 i april, maj, juni, august og september
Telefontid er onsdag fra 18 – 19 dog undtagen sidste onsdag i måneden.
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Standerstrygning:
Årets sidste arrangement er STANDERSTRYGNING og det foregår
lørdag d. 25. september fra kl. 12 - ?????
Kom og vær med.

Til slut vil vi i bestyrelsen gerne sige:
Tak for sæson 2010 og på gensyn i 2011

Kontortid er sidste onsdag fra 18 – 19 i april, maj, juni, august og september
Telefontid er onsdag fra 18 – 19 dog undtagen sidste onsdag i måneden.

