Nyhedsbrev oktober 2019

Tak for i år.
Så er sæsonen 2019 ved at være slut. Vi har haft sidste åbningsdag på kontoret, og vi er i gang med de
sidste vurderinger og salg. Sidste dag for aftale om vurdering og salg af huse var d. 30.9.19
Kontoret har første åbningsdag i den nye sæson 2020, søndag d. 5.4.20 kl. 10 -11
Kontakt.
Selv om haveforeningen er lukket, besvarer bestyrelsen mail løbende.
På hjemmesiden www.hf-islegaard.dk finder du bestyrelsesmedlemmernes mailadresser og
ansvarsområder. Postkasserne ved købmanden og kontoret tømmes stadig regelmæssigt.
Velkommen til.
Louise i have 240 og Anna i have 147
Kloak.
Vi er nødt til at understrege, at der kun må komme toiletpapir i toilettet. Vores pumper kan ikke klare
vådservietter, hygiejnebind, ørerensere mv.
Vi har allerede i år brugt kr. 17.000 på reparation af pumper på den baggrund.
Salg af huse.
Vi har i år, til dato, solgt 11 huse, der er pt. 5 huse til salg, et af dem er frigivet, til salg uden for ventelisten.
Vi har en del huse, hvor have lejer har bedt om opmåling og vurdering, som vi forhåbentlig får solgt i løbet
af efteråret. Vi har en venteliste, der tæller 97, hvoraf de 32 er passive.
Vurderings folk.
Indimellem er det en udfordring, når en have skal sælges, at holde sig inden for en rimelig tidsramme, fra
medlemmets ønske om salg meddeles til vores næstformand, og til haven sættes til salg. Haveforeningens
vurderings folk er frivillige, og opmålinger og vurderinger foregår derfor i deres fritid. Vi kunne godt bruge
nogle flere folk til at måle op og vurdere huse, så vi havde flere resurser at trække på. 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 foråret 2020
Præmiehaver.
Vi har fejret ejerne af præmiehaverne, uddelt diplomer og gaver ved en hyggelig brunch på Herløv kro.
Ift. præmieringen er der i år sket en fejl. En af haverne er blevet nomineret og har vundet præmie, selv om
der ikke er gået 5 år siden de sidst vandt, -fejlen er min, jeg overså at de havde vundet i 16, -det beklager
jeg.
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Julefrokost.
Hvert år afholdes der en julefrokost, hvor bestyrelsen, på vegne af haveforeningen, inviterer de personer,
der i det forgangne år, til glæde for os alle, har ydet en ekstra indsats i haveforeningen. I år har vi desværre
pga. haveforeningens økonomi, set os nødsaget til at aflyse. Handy mænd, skraldemænd, flag mand,
rengøringsfolk, teknikker til vand/kloak og dræn, festudvalg, vurderingsfolk, revisorer, de folk der ordner
vores stier og lægger asfalt og sidst men ikke mindst kloakudvalget, I skal alle have en kæmpe stor tak for
jeres indsats i den forgangne sæson.
Mailadresse.
Hvis du ikke modtager havebladet, kan det være, fordi du er flyttet og ikke har sendt din nye adresse til
sekretæren sekretaer@hf-islegaard.dk
Haveinspektion.
Bestyrelsen modtager løbende klager fra have lejere, som undrer sig over, at de regler der er vedtaget i
vores ordensregler og af Herlev kommunalbestyrelse ikke bliver overholdt. Det drejer sig bl.a. om alt for
høje hække, ukrudt som ikke fjernes, og at nogle bare fjerner et par hæk planter, og vupti en
parkeringsplads er opstået. En af opgaverne i bestyrelsen er at sørge for, at de regler, der nu engang er
vedtaget, overholdes, og derfor er vi selvfølgelig nødt til at reagere på sådanne henvendelser.
Hækplanter.
Udlevering af de bestilte hækplanter sker fra pladsen foran kontoret lørdag d. 12.10.19. mellem kl. 9 - 10
Vandafregning.
Sidste frist for aflæsning af vand var d. 30.9.19. Vi har modtaget aflæsning fra næsten alle, men vi mangler
lige de sidste. Skal vi sætte en ”mand” til at aflæse, bliver det for have lejerens regning, og lægges på
næste haveleje opkrævning. Forbrug for perioden 1.10.18 - 30.9.19 opkræves med havelejen i marts 2020
Hjemmesiden.
Vores hjemmeside www.hf-islegaard.dk er gennemgået, opdateret, og 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 havelejer. Vigtig information sendes selvfølgelig stadig pr. mail eller brev.
Jagt datoer.
For at tilpasse bestanden af skader, krager og duer, vil der være jægere i haveforeningen på følgende
datoer: lørdag d. 9.11.19, søndag d. 24.11.19, søndag d. 8.12.19, lørdag d. 11.1.20, lørdag d. 25.1.20
Letbanen.
Anlægsarbejdet er allerede startet op, og det forventes at blive afsluttet i område 1 (ved have 1 og 4) i
januar 2020 og i område 2 (ved have 55) i juni 2020. Lågen ved Marielundvej vil være åben til arbejdet i
område 1 er afsluttet.
Toiletter og tømning af ”toilet spand”
Toiletterne ved festpladsen låses af for vinteren.
For at undgå ubudne gæster aflåses toiletter og ”udslagsrum” ved købmanden også for vinteren.
”Udslagsrummet” med en hængelås. Har man brug for at tømme toiletspand uden for sæsonen, kan man
rekvirere en nøgle til hængelåsen ved at skrive til: bestyrelsen@hf-islegaard.dk Ved udleveringen af
nøglen betales et depositum på kr. 300.
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Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling i 2020 afholdes søndag d. 22.3. kl. 10 – 13 i Herlev medborgerhus
Hvis du ønsker at stille forslag, eller et ændringsforslag, skal du senest en måned efter regnskabsårets
udløb, sende et gennemarbejdet forslag til bestyrelsen@hf-islegaard.dk. Du skal møde op på selve
generalforsamlingen for at fremlægge dit forslag og dine argumenter over for de andre have lejere.

Tak for i år, - vi ses igen i 2020
På vegne af bestyrelsen
Majbritt Kronbøl
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