Nyhedsbrev juni 2021

Velkommen til:
Hassan i have 195
Generalforsamling:
Trods det, at der igen er åbnet op for mulighed for afholdelse af større arrangementer, som
konferencer og generalforsamlinger, er der stadig covid-19 restriktioner, i forhold til afstand. Et af
kravene er, at der skal være 2 kvm per. person. Vi har derfor undersøgt muligheden for at afholde
foreningens generalforsamling i Nørrebrohallen, som normalt kan rumme omkring 1000 personer,
her er der desværre på grund af restriktionerne ”kun” plads til 300 pers.
I foreningens vedtægter står flg.:
9.5 Adgang til generalforsamlingen har et hvert medlem af haveforeningen, samt dennes
samlever, ægtefælle der ikke har misligholdt sine forpligtigelser til foreningen
Da vi er 348 haver, er det desværre ikke muligt at afholde en generalforsamling før disse
restriktioner er ophævet, da generalforsamlingen erklæres ulovlig, hvis vi er nødt til at afvise nogle
medlemmer. Vi håber at de er ophævet til efteråret og har booket Herlev medborgerhus søndag d.
31.10.21
Budget og regnskab:
I nyhedsbrevet fra marts 2021 lovede vi, at budget og regnskab blev udsendt i løbet af foråret.
Dette har vi desværre ikke kunne overholde, dels fordi det har været en meget stor og
tidskrævende opgave for foreningens kasserer at overlevere vores regnskab og budget til
foreningsservice, og dernæst har begge parter været ramt af sygdom. Både regnskab og budget
udsendes snarest, og vi beklager selvfølgelig forsinkelsen.
Fremtidsplaner:
Bestyrelsen har ikke mulighed for, uden en generalforsamlings godkendelse, at sætte nogle
økonomisk store arbejder i gang. Mens vi venter, indhenter vi forskellige tilbud på, bl.a. på
belægning af foreningens stier, på renovation af toilethus ved festpladsen og på vejbump til
stierne. Bestyrelsen vil - henover sommeren - gennemgå tilbuddene, finde de bedste, og
fremlægge dem, men henblik på en godkendelse, på den kommende generalforsamling.
Kontortid:
Kontoret har åbent tirsdage mellem kl. 17 - 18 og den 1. søndag i mdr. mellem kl. 10 – 11

Kontakt til bestyrelsen:
Vi henstiller til, at man viser hensyn og ikke opsøger og forstyrrer bestyrelsesmedlemmer i deres
haver, og når vi færdes rundt i foreningen. Vi bruger alle meget tid på bestyrelsesarbejdet, og det
vil vi også rigtig gerne, men når vi er sammen med vores familie og venner har vi bestyrelsesfri.
Vi besvarer alle mail løbende, og træffes i kontortiden
Interessearbejde 2021
Ca. hvert 2. år bliver du som have lejer indkaldt til en hyggelig dag med interessearbejde.
Vi forsøger i år, som noget nyt, ”kun” at servere kaffe/the og en lille en inden vi starter.
Der vil - som altid - være mulighed for at styrke sig på en øl eller en vand i løbet af formiddagen.
Til afslutning kl. 12 håber vi, at alle vil samles om en god frokost.
Bestyrelsen planlægger op til dagen, hvilke arbejdsopgaver, der er.
På dagen fordeler bestyrelsen opgaverne mellem de fremmødte.
Der er arbejde for både unge og ældre, og ingen bliver over anstrengt.
De have lejere, der står for tur, indkaldes pr. mail eller brev.
I år afholdes interessearbejde d. 4.7, d. 22.8 og d. 19.9
Forsikring:
Have lejere, der ikke er med i den fælles forsikring hos Tryg, skal inden 15. juni 2021 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.
Præmiehaver:
Sidste års vindere vil i den kommende tid udpege hver 2 kandidater, i alt 14 haver, hvor af
kolonihaveforbundets havekonsulent skal vælge 7 haver, som vil blive dette års vindere af
havepræmie.

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

