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                                                   Nyhedsbrev marts 2021 

 

Velkommen til: 

Mesut Ötken i have 36, Jørgen og Katarina i have 189, Suzanna og Henrik i have 287, 

Ezahra i have 86, Laura i have 6, Mette og Lars i have 320, Sidika og Recep i have 185, 

Mai og Lasse i have 208, Marianne i have 153, Britt og Jens i have 155, Line og Marius i 

have 59 

Kontortid: 

Kontoret har åbent tirsdage mellem kl. 17 - 18 og den 1. søndag i mdr. mellem kl. 10 – 11 

Første åbningsdag er tirsdag d. 30.3.21 

På grund af Covid-19 opfordrer vi dog have lejere til at sende mail, med mindre at det er 

meget vigtigt at møde op personligt. Der kan max være 2 personer på kontoret, ud over de 

2 bestyrelsesmedlemmer der har kontorvagten. HUSK mundbind.                                                                                                            

Generalforsamling 2021: 

På grund af situationen omkring Covid-19 er det ikke muligt at afholde en 

generalforsamling, før det indendørs forsamlingsforbud er hævet til 500 personer. 

Bestyrelsen fortsætter og varetager den daglige drift, men der vil ikke blive taget initiativ til 

større økonomiske beslutninger, før der er blevet afholdt en generalforsamling. 

Vi arbejder selvfølgelig, på papiret, videre med ideer og forbedringer. 

I løbet af foråret udsendes regnskab og budget, som selvfølgelig begge skal godkendes 

på den kommende generalforsamling.  

Så snart det er muligt at afholde generalforsamling, indkaldes der med 14 dages varsel. 

Alle forslag der er indkommet tidligere tages selvfølgelig med.  

Standerhejsning 2021 

På grund af Covid-19 vil der ikke blive afholdt standerhejsning i år. 

Interessearbejde 2021 

Foreløbig er der ikke planlagt interessearbejde i 2021, vi afventer Covid-19 situationen.  
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Rengøring af toiletter 
 
Foreningens 2 rengøringsfolk er desværre stoppet, og vi har derfor brug for en eller to 
personer der kunne have lyst til at hjælpe i foreningen. Normalt vælges sådanne på en 
generalforsamling, men da vi jo ikke kan afholde en, forsøger vi ad denne vej. Hvis det har 
interesse så kontakt formanden for nærmere information: bestyrelsen@hf-islegaard.dk 
 
Byggeri:  
 
Skal du/I bygge nyt, så send en ansøgning til bestyrelsen@hf-islegaard.dk  
Ansøgningen skal indeholde en tegning af din/jeres grund, med angivelse af længde og 

brede, og en tegning af projektet med korrekte mål (længde, højde og brede) husk at 

anføre have nr. på ansøgningen. 

Opmåling, vurdering og salg:  
 
Ønsker du at sælge i år, skal du senest d. 1.8.21 kontakte foreningens næstformand for 
nærmere aftale: naestformand@hf-islegaard.dk 
 
Foreningens 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, lige som sidste sæson, 

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 hånd-

hygiejne 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. 5 personer, og undgå at forsamles foran skraldehuset, så man 
risikofrit kan komme til at aflevere sit affald. Hold den anbefalede afstand på min. 2 m. til 
både skraldefolk og andre have lejere.  
Følg med på hjemmesiden, som opdateres med nyt i forhold til situationen. 

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 
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Udførsel af forskelligt arbejde på foreningens fællesområder:    

Der kan ikke bestilles håndværkere til udførsel af arbejde på vores fællesområder uden 

skriftligsamtykke fra bestyrelsen 

Hjemmesiden:  
 
Vores hjemmeside HF-islegaard.dk er gennemgået, opdateret, og er under stadig 
udvikling. Vi vil gerne opfordre jer til regelmæssigt at gå ind på siden, da vi ønsker at 
bruge den 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. 

 

På bestyrelsens vegne ønskes I alle en god sæson 

Majbritt Kronbøl 

Formand 


