Nyhedsbrev juni 2020

Kontortid:
Kontoret har igen åbent tirsdage mellem kl. 17 - 18 og 1. søndag hver måned mellem kl. 10 - 11
På grund af Covid-19 opfordrer vi dog have lejere til, fortsat at sende mail med mindre, at det er meget
vigtigt at møde op personligt.
For at mindske antallet af personer på kontoret i kontortiden, har bestyrelsen besluttet, at der ikke længere
kan udleveres post til have lejere. Fremover vil alt post fra bestyrelsen til have lejere blive sendt pr. brev
eller pr. mail. Nyheder lægges også på hjemmesiden og sættes op i skabene.
Hjemmesiden:
Vi vil gerne opfordre jer til regelmæssigt at gå ind på siden https://www.hf-islegaard.dk/, da bestyrelsen
bruger forsiden til information fra bestyrelse til have lejer. Vigtig information sendes selvfølgelig stadig pr.
mail eller brev.
Regler, vedtægter og lokalplan findes på hjemmesiden. Vi henstiller at disse læses og overholdes.
Facebook:
Bestyrelsen bemærker at der stadig jævnligt stilles spørgsmål på Facebook vedr. regler, regninger m.m.
Mange have lejere forsøger at være behjælpelig med svar, men det er bare ikke altid, at det er de rigtige
svar der gives, hvilket kan skabe en del forvirring og uro. Hvis man ønsker et korrekt svar, bør man skrive
direkte til bestyrelsen, da vi ikke besvarer på spørgsmål på sociale medier.
Opmåling, vurdering og salg:
Der er igen gang i opmålinger, vurderinger og salg.
For at undgå covid-19 smitte ved opmåling og vurdering må have lejer ikke opholde sig hverken i haven
eller i huset, mens vurderings folkene arbejder. Ved underskrivelse af div. dokumenter i forbindelse med
salg, må der kun møde én sælger og én køber op kontoret. Ønsker man at sælge i år skal man henvende
sig til: naestformand@hf-islegaard.dk senest d. 15.8.2020
Kolonihaveforbundet har besluttet, at alle vurderingsrapporter, der udløber i perioden 1. marts til 1. juni
2020 forlænges til d. 1. september. Det betyder eksempelvis, at en vurderingsrapport, der udløb d. 8.
marts, nu er gyldig til d. 1. september. Gyldighedsperioden forlænges ikke i en vurderingsrapport, der
udløber d. 2. juni.

Forsikring:
Have lejere, der ikke er med i den fælles forsikring hos Tryg, skal inden 15. juni 2020 lægge kopi af seneste
police + kvittering i postkassen ved kontoret eller sende til sekretaer@hf-islegaard.dk Dette gælder også
hvis man fortsat har den tidligere fælles forsikring i Codan
Byggeri:
Har du/I behov for at få godkendt byggeri, så send en mail med en tegning til: bestyrelsen@hf-islegaard.dk
Ansøgningen skal indeholde en tegning af grundplan med angivelse af længde og brede på grunden, og en
tegning af projektet med korrekte mål (længde, højde og brede) afstande mellem bygninger. Husk at anføre
have nr. på ansøgningen. Man kan med fordel tjekke byggereglerne på hjemmesiden.
Stier:
I den kommende tid vil vi lappe huller på Glentestien, fra købmanden og ned til festpladsen. Vi forsøger
med ”slotsgrus” som skulle være mere holdbart end almindeligt grus. Grunden til at vi starter på Glentestien
er, at denne sti nok er den mest befærdede i foreningen, og kan det holde der, så kan det formodentlig
holde på resten af vores stier.
Offentlige toiletter:
I et forsøg på at stoppe spredningen af Corona virus anbefaler sundhedsstyrelsen at offentlige toiletter
rengøres mindst en gang om dagen. I foreningen har vi ikke resurser til at rengøre alle toiletter hver dag.
Derfor har bestyrelsen besluttet at det kun er handicap toilettet ved festpladsen, der rengøres hver dag. Der
indkøbes sprit, som stilles på toilettet, og vi henstiller til at sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne overholdes. Jeres nøgle til toiletterne duer hertil. Da alle have lejere har nøgle til toiletterne ved
købmanden, kan disse ikke låses af, men de rengøres ikke, - benyttes disse er det på eget ansvar.
Affald:
Der modtages køkkenaffald som altid, hver lørdag i april mellem kl. 9-10.30, og fra maj måned også om
tirsdagen mellem kl. 17-18.
Der modtages KUN køkkenaffald. Vær opmærksom på sundhedsstyrelsens anbefalinger om forsamlinger,
på max. 10 personer, og undgå at forsamles foran skraldehuset, så man risikofrit kan komme til at aflevere
sit affald. Hold den anbefalede afstand på min.1 m. til både skraldefolk og andre have lejere.
Arrangementer:
Bestyrelsen har besluttet at alle fælles arrangementer i foreningen er aflyst pga. Covid-19.
Da bestyrelsen ikke kan sikre, at myndighedernes retningslinjer overholdes, udlejer vi ikke festpladsen, før
myndighedernes restriktioner er ophævet.
Interessearbejde:
Kolonihaveforbundet anbefaler, at hvis man ikke kan sikre, at myndighedernes retningslinjer bliver
overholdt i forbindelse med interessearbejde, at vi så udskyder det til senere. Hvis vi vælger at
afholde interessearbejde, skal bestyrelsen anvise en metode, der skal sikre, at
medlemmerne kan følge myndighedernes retningslinjer. Derfor har vi besluttet at afvente regeringens og
sundhedsmyndighedernes næste udspil.
Bestyrelsen er klar over, at ukrudt, buske og træer på fællesområderne ikke afventer Corona-krisen, og
derfor kan det godt ske, at fællesarealerne ikke er så pæne, som de plejer at være i denne tid. Det regner
vi med, at alle har forståelse for.

Præmiehaver:
Ifølge kolonihaveforbundet vil havepræmiering fortsætte uændret – dog vil havekonsulenterne først gå
rundt på havegangene i august måned.
Så snart vi modtager de papirer der skal udfyldes, sender vi dem videre til sidste års vindere fra have; 54,
154, 177, 208, 236, 247, 342, da det er dem der skal nominere de haver der har mulighed for at vinde i
2020
Havebladet:
Modtager du ikke havebladet, kan det være fordi vi ikke har din korrekte privatadresse. Er du i tvivl, så skriv
til sekretaer@hf-islegaard.dk
Kloak/vand/dræn:
Kom kun toiletpapir i toilettet. Vådservietter, hygiejnebind, klude og lignende må ikke smides i toilettet,
pumperne bliver ødelagt.
Opstår der problemer med vand, kloak eller dræn, kontakt da teknikker til tilsyn:
Jan Hellmann, tlf.nr. 51 95 14 93
Udførsel af forskelligt arbejde på foreningens fællesområder:
Der kan ikke bestilles håndværkere til udførsel af arbejde på vores fællesområder uden skriftligsamtykke
fra bestyrelsen.
Sommerferie i bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmerne holder selvfølgelig også sommerferie, og derfor er det ikke sikkert at mail
besvares fra dag til dag. Hvis det er vigtigt, kan man evt. forsøge at sende mailen til en anden fra
bestyrelsen.
Formand: Majbritt Kronbøl bestyrelsen@hf-islegaard.dk
Næstformand Anne Dahl naestformand@hf-islegaard.dk
Kasserer Anne Cameron kasserer@hf-islegaard.dk
Sekretær Gurli Kaa sekretaer@hf-islegaard.dk
Bestyrelsesmedlem Bo Egestrøm suppleant1@hf-islegaard.dk

På vegne af bestyrelsen ønskes alle en god sommer.
Majbritt Kronbøl
Formand

