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                                                     Nyhedsbrev september 2021 

 

Ordinær generalforsamling 2021:  

Ordinær generalforsamling afholdes søndag d. 31.10.21 Indkaldelse, dagsorden og div. bilag sendes så 

alle modtager dem senest 14 dage inden afholdelsen.  

Velkommen til: 

Helle og Klaus i have 137, Mia i have 92, Behruz og Leonardo i have 116 og Jeanett i have 299 

Præmiehaver: 

Hjertelig tillykke til have: 34,51,197,198,279,295,340 

Vinderne har modtaget et diplom og en ”kurv” med lidt lækkert 

Trailerpladser: 

Der bliver i de kommende dage sat manilamærker på alle trailerne i foreningen, dette for at finde ud af, om 

alle de trailere der står på vores område benyttes. Er I ejere af en trailer bedes I fjerne manilamærket 

senest d. 10.10.2021. Står der trailere med manilamærke på efter denne dato, fjernes de. 

Forsikring:                                                                                                                                                  

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

hver år fremvise en kopi af seneste police + kvittering. Dette kan enten afleveres i postkassen ved kontoret 

eller sendes til sekretaer@hf-islegaard.dk Dette gælder også, hvis man stadig har den tidligere fælles 

forsikring i Codan 

Vurderings folk: 

Der er brug for flere folk til at måle op og vurderer huse. Så, tænk over om det ikke er noget for dig. Der 

tilbydes selvfølgelig vurderings kurser, og man er ikke alene ude, hverken ved en opmåling eller ved en 

vurdering. Nye folk vælges på generalforsamlingen i oktober. 

Bestilling af hækplanter: 

Hækplanter skal bestilles senest d. 5.10.21, man modtager en godkendelse af bestillingen d. 7.10.21 

Hækplanterne udleveres ved kontoret søndag d. 24.10.21 mellem kl. 9-10. 

Blanket for bestilling kan afhentes på kontoret. 

 

Vandaflæsning: 

Aflevering af vandaflæsning skal ske ved sæsonafslutning d. 31.10, enten pr. mail til sekretaer@hf-

islegaard.dk eller i postkassen ved kontoret. 

Blanket kan afhentes på kontoret. 

mailto:sekretaer@hf-islegaard.dk
mailto:sekretaer@hf-islegaard.dk
mailto:sekretaer@hf-islegaard.dk


2 
 

 

 

Åben ild i haverne: 

Deklaration 6. Byggeriet på de enkelte havelodder må ikke omfatte ildsteder og skorstene. 

Jf. foreningens ordensregler § 4 er afbrænding i haverne forbudt hele året. 

Interessearbejde:       

Alle medlemmer indkaldes til interessearbejde jf. § 8.3 i vedtægterne. 

Næste og sidste interessearbejde i år, er søndag d. 19.9.2021. De haver, der står for tur i år, får besked 

senest 10 dage inden jf. § 2 i ordensreglerne. Det annonceres også på hjemmesiden og i skabene. 

Ved sidste interessearbejde modtog vi en del afbud, og vi skal derfor gøre opmærksom på at der i § 2 i 

ordensreglerne står:  

For vedligeholdelse af foreningens bygninger, fællesarealer og større beplantninger, og med det formål at 

udbygge det sociale samvær, samt begrænse de voksende udgifter i foreningen indføres interesse arbejde. 

Forudsat fremmøde ikke finder sted og evt. afbud ikke er modtaget senest 3 dage før mødedato, er 

foreningen berettiget til at opkræve en afgift på 500,00 kr. 

Det er en hyggelig dag, der afsluttes med en fælles frokost, - der er arbejdsopgaver til både unge og ældre, 

og ingen overanstrenges. 

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  

Hundelort: 

Nogle steder i foreningen flyder det med hundelorte og poser til samme, -det er ulækkert og vi opfordrer 

derfor alle hundeejere til at samle hundelorte op og smide posen i en skraldespand. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en skøn sensommer �� 
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