Ekstra nyhedsbrev juli 2021

Dette nyhedsbrev skrives på baggrund af, at bestyrelsen er blevet bekendt med, at der er begået hærværk
på og omkring foreningens fest - og legeplads, og at nogle have lejere generelt har svært ved at rydde op
efter sig.
Når man opholder sig på foreningens fælles arealer, forventes det, at man passer på vores fælles ting, og
overholder de vedtægter og ordensregler, der er for området. Overholdes disse ikke, kan det medføre
opsigelse af lejeaftalen med HF Islegaard. Er man i tvivl om foreningens regler og vedtægter, findes disse
på foreningens hjemmeside; www.hf-Islegaard.dk

Det er blevet observeret at foreningens borde, på festpladsen, bliver brugt til at lave skateboardramper af.
Dette er absolut ikke i orden, og skal straks ophøre!
Foreningens borde og stole må heller ikke fjernes fra festpladsen, uden forudgående aftale. Ønsker man at
leje stole og borde, skal man henvende sig til festudvalget, og lave en aftale med dem. Festudvalget består
af Allan og Gitte, og dem kan man få fat i ved at skrive til: festudvalg@hf-islegaard.dk eller man kan
”fange” en af dem på festpladsen lørdage mellem kl. 11-11.30
Hvis man benytter legetøjet, der er til rådighed på festpladsen, bedes man venligst stille det på plads under
halvtaget efter brug. Legetøjet må under ingen omstændigheder fjernes fra festpladsen.
Det er ligeledes strengt forbudt at beskadige foreningens bygninger.

Ordensregler § 12. Eftersyn i haveforeningen af distriktsmændene / kvinder foretages, så ofte
bestyrelsen skønner det. Konstateres der herunder, eller i øvrigt, overtrædelse af
ordensreglementets / vedtægter, kan dette i medfør af foreningens ordensreglement / vedtægter
have opsigelse af lejemålet til følge. Medlemmer er over for foreningen ansvarlig for overtrædelser
og skadevold begået af familie eller besøgende.

Ryd op efter dig, og lad os sammen passe på foreningens fællesområder.

På vegne af bestyrelsen, festudvalg og dartklub
Majbritt Kronbøl
Formand

