Nyhedsbrev oktober 2020

Generalforsamling.
Som bekendt har det ikke været muligt at afholde en generalforsamling i 2020 pga. Covid-19.
Bestyrelsen arbejder på at finde en Covid-19 løsning for afholdelse af generalforsamling i 2021, foreløbig hedder datoen søndag d. 21.03.2021.
Hvis du ønsker at stille forslag eller ændringsforslag, skal du senest en måned efter
regnskabsårets udløb dvs. d. 31.01.2021, sende et gennemarbejdet forslag til
bestyrelsen@hf-islegaard.dk.
Du skal møde op på selve generalforsamlingen, for at fremlægge dit forslag og dine argumenter
for de øvrige have lejere.
De forslag, bestyrelsen har modtaget til generalforsamlingen i marts 2020, bliver selvfølgelig taget
med til generalforsamlingen i 2021, medmindre forslagsstiller ønsker at trække sit forslag tilbage.
Så snart vi ved mere, melder vi det ud på hjemmesiden. Indkaldelse og materialer sendes ud, så I
modtager det senest 14 dage inden afholdelsen af selve generalforsamlingen
Tak for i år.
Vi har sidste åbningsdag på kontoret tirsdag d. 27.10.2020, og vi er i gang med de sidste
vurderinger og salg.
Kontoret har første åbningsdag i den nye sæson 2021, tirsdag d. 06.04.2021 mellem kl. 17-18
Kontakt.
Selv om haveforeningen er lukket, besvarer bestyrelsen mail løbende. På hjemmesiden finder du
bestyrelsesmedlemmernes mailadresser og ansvarsområder. Postkassen ved kontoret tømmes
ikke uden for sæsonen, men postkassen ved købmanden tømmes regelmæssigt.
Velkommen til.
Glenna og Flemming i have 254
Salg af huse.
Vi har i år, til dato, solgt 9 huse, og 8 huse er på vej mod et salg. 7 huse er blevet overdraget, dvs.
at enten ægtefælle, samlever eller slægtning i lige op- eller nedstigende linje, helt eller delvist har
overtaget leje af grund og ejerskab af hus. På foreningens venteliste er der en del passive, og
bestyrelsen har derfor valgt at udvide den, så der kan stå op til 150 personer på den.

Julefrokost.
Normalt afholdes der ved sæsonafslutning 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. Sidste år måtte vi desværre aflyse dette arrangement pga.
haveforeningens økonomi, og i år er vi desværre nødt til at aflyse pga. Covid-19.
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 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
Hækplanter.
Udlevering af hækplanter sker fra pladsen foran kontoret søndag d. 18.10.2020. mellem kl. 9 - 10
Vandafregning.
Husk at indsende aflæsning af vand til sekretaer@hf-islegaard.dk senest d. 30.11.2020. Der
opkræves aconto vand med have lejen i december. Årsafregning opkræves med havelejen i marts
2021
Letbanen.
Information om anlæg af Letbanen findes på hjemmesiden.
Toiletter og tømning af ”toilet spand”
Toiletterne ved festpladsen låses ved sæsonafslutning 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.
Lågen ved Gøgestien.
Ved sæsonens afslutning - som er ved sommertidsophør søndag d. 25.10.2020 - lukker og låser vi
lågen ved Gøgestien/Marielundvej, gående med en nøgle kan dog stadig benytte lågen.

Tak for i år, - vi ses igen i 2021
På vegne af bestyrelsen
Majbritt Kronbøl

