
                                                                                       

 

                                            Nyhedsbrev april 2022 

Sæson 2022 så småt i gang, så her er sæsonen første nyhedsbrev. 

På generalforsamlingen d. 22.3.22 blev formand, næstformand og de 2 suppleanter genvalgt, 

og på generalforsamlingen d. 31.10.21 fik vi valgt en ny kasserer, herefter ser bestyrelsen ud som flg.: 

Formand: Majbritt Kronbøl                              bestyrelsen@hf-islegaard.dk  

Næstformand: Anne Dahl                               naestformand@hf-islegaard.dk  

Kasser: Suzana Stojanovic                             kasserer1@hf-islegaard.dk  

Sekretær: Gurli Kaa                                        sekretaer@hf-islegaard.dk  

Bestyrelsesmedlem: Bo Egestrøm                 bestyrelsesmedlem@hf-islegaard.dk  

1.suppleant: Gert Lyngsø                               suppleantgert@hf-islegaard.dk   

2.suppleant Laila B. Nielsen                           suppleantlaila@hf-islegaard.dk  

Bestyrelsen kan træffes på mail, som besvares løbende, og ved personlig henvendelse på kontoret, som har åbent 

hver tirsdag kl. 17-18 og d.1. søndag i mdr. kl. 10-11 (dog lukket d. 5.6.22) 

Foreningens hjemmeside: 

Tjek jævnligt foreningens hjemmeside, www.hf-islegaard.dk - den opdateres løbende, og I vil kunne finde svar på de 

fleste af jeres spørgsmål. 

Velkommen til: 

Veljko i have 111, Anja og Andre i have 158 og Musa i have 186 

Fælles vandforbrug: 

På baggrund af foreningens store fællesvandforbrug har vi tilmeldt foreningen til en overvågningsordning hos HOFOR. 

Foreningens teknikker til vand, kloak og dræn, Jan Hellmann, vil blive kontaktet, hvis foreningens forbrug pludselig 

stiger. 

Hvis du oplever at vandet løber eller at hanen drypper på vores fælles toiletter, kontakt venligst  

Jan Hellmann hurtigst muligt på tlf.: 51 95 14 93 

Ved vandskade/rørspringning: 

Kontakt foreningens teknikker til vand, kloak og dræn Jan Hellmann tlf.: 51 95 14 93 så skaden stoppes.  

For at opnå refusion i vandforbruget er det vigtigt at, kontakte en autoriseret VVS-person. 

VVS-personen skal kunne bekræfte at vandet ikke er endt i kloakken, men i jorden. 

Herefter skal der foretages 2 målinger af vandforbrug med 14 dages mellemrum 

Kvittering for udført arbejde samt opgørelse af de 2 målinger sendes til bestyrelsens kasserer; 

kasserer1@hf-islegaard.dk som herefter sender materialet, samt tidligere års forbrug til HOFOR, som  

herefter vil vurdere om der kan gives refusion.  
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Kloak/vand/dræn:  

Husk at der kun må komme toiletpapir i toilettet. Vådservietter, hygiejnebind, klude og lignende må ikke smides i 

toilettet, pumperne bliver ødelagt, og det koster foreningen rigtig mange penge hver gang Xylem bliver tilkaldt.  

Opstår der problemer med vand, kloak eller dræn, kontakt da teknikker til tilsyn:  

Jan Hellmann, tlf.nr. 51 95 14 93 

Forsikring: 

Den fælles forsikring i TRYG koster pr. 1.6.22, 1.381 kr. pr. år pr. have. Aftalen kan findes på hjemmesiden. 

Brandforsikring er lovpligtig og derfor skal de have lejere, der ikke er med i den fælles forsikring hos Tryg, senest 15. 

juni 2022 lægge kopi af seneste police + kvittering af sidste indbetaling, i postkassen ved kontoret eller sende det til 

sekretaer@hf-islegaard.dk - Dette gælder også de, der har den tidligere fælles forsikring i Codan. 

Mailadresse: 

Hvis du ikke modtager et haveblad fra kolonihaveforbundet, kan årsagen være at vi ikke har din korrekte adresse, 

kontakt foreningens sekretær sekretaer@hf-islegaard.dk for adresseændring. 

Parkering: 

Det er ikke tilladt at parkere på en nabos private parkeringsplads uden forudgående aftale.  

Alle store firmabiler henvises, jf. foreningens parkeringsregler, til de fælles parkeringspladser langs Marielundvej og 

ved festpladsen. 

Parkeringsregler: 

P-pladsen må kun indrettes og benyttes til private indregistrerede motorkøretøjer uden logo, og på hvide eller 

papegøje plader på under 3500 kg. P-pladsen kan, efter godkendelse indrettes til parkering af medlemmets private 

trailer 

Interessearbejde: 

I år afholdes der interessearbejde på flg. datoer; d. 8.5, d. 12.6 og d. 4.9.  

de der skal deltage indkaldes pr. mail eller brev senest 10 dage inden. 

Huller i stierne: 

Man kan med fordel - når man alligevel jf. vedtægternes § 8.2. renholder og river uden for egen have - rive grus ned i 

de huller, der måtte være opstået. Gøres dette jævnligt, begrænses hullerne. 

Kattegrus og lign. skal ikke i hullerne, det skal på genbrugsstationen. 

Festudvalg: 

På generalforsamlingen i oktober 2021 blev der valgt et helt nyt festudvalg, dette består af: 

Formand: Claus 

Kasserer: Dorthe 

Medlemmer: Ida og Pernille 

Festudvalget kan kontaktes på fest@hf-islegaard.dk  

Arrangementer i år: 

D. 25.6 Sankt Hans fest 

D. 9.7 Banko spil 

D. 10.7 Piratfest for børn kl. 9-12 

D. 13.8 Shu bi dua fest. 

 

På bestyrelsens vegne ønskes I en god sæson 
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