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                                          Nyhedsbrev september 2020 

 

Ordinær generalforsamling 2020:  

Den ordinære generalforsamling, som tidligere i år er blevet flyttet til d. 21.10.20 er på grund af Covid-19 

restriktionerne om afstands forhold, endnu engang aflyst. Regeringen og sundhedsstyrelsens regler i 

forhold til afstand gør, at selv om det er muligt at forsamles op til 500 siddende personer, har det ikke været 

muligt at finde et sted, som foreningen har økonomi til at betale for, og som kan huse alle foreningens have 

lejere.  

Vi vil så snart det er muligt udmelde en ny dato. 

Velkommen til: 

Ebru i have 202, Iben og Simon i have 225, Hamsa og Batuhan i have 246 og Lone og Arne i have 259 

Præmiehaver: 

Hjertelig tillykke til have: 8, 88, 220, 254, 289, 313, 330 

På grund af Covid-19, bliver der desværre i år ingen fejring af vinderne, til gengæld vil de modtage en kurv 

med lidt lækkert, sammen med deres diplom.  

Lokalplan 114: 

Lovliggørelsesprocessen i forhold til Lokalplan 114 er i gang. Der er 212 haver der skal tjekkes af en 

opmåler. Disse have lejere har modtaget en mail eller et brev fra bestyrelsen, hvor vi beder dem sende 

deres have nr, navn og privat adresse til: Jacob.Uhrskov.Egholm@herlev.dk 

Forvaltningen oplyser at det kun er i de sager, hvor der i forbindelse med opmålingen findes ulovlige 

forhold, der vil blive kontaktet efterfølgende. Vurderer forvaltningen at reglerne er overholdt, er sagen 

afsluttet. 

Forsikring: 

Vores sekretær oplyser at vi stadig mangler dokumentation på lovlig forsikring fra 17 have lejere. Disse 

bedes afleveret hurtigst muligt. Man har mulighed for at maile dokumentation på betaling til: sekretaer@hf-

islegaard.dk eller afleverere en kopi på kontoret.  

Bestilling af hækplanter: 

Bestilling af hækplanter skal afleveres på kontoret (eller i postkassen) senest d. 29.9.20. Seddel til bestilling 

udleveres på kontoret, eller kan printes fra hjemmesiden. 

Udleveringen foregår ved kontoret d. 18.10.20 mellem kl. 9-10 

Vandaflæsning 2020: 

Vandaflæsnings sedler kan afhentes på kontoret. Jeres vandaflæsning skal senest d. 30.11.20 sendes til 

sekretær sekretaer@hf-islegaard.dk eller afleveres i postkassen. Årsafregning af forbruget for perioden 
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1.10.19 – 30.11.20 og er med i havelejen i marts 2021. Ved manglende aflæsning pålægges en afgift, som 

tillægges havelejen i marts 2021 

Interessearbejde: 

Sidste interessearbejdsdag er søndag d. 13.9.20. Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagerne for det 

arbejde, der er blevet udført på disse dage. 

Trafik i haveforeningen: 

Vi modtager stadig klager over, at der køres for stærkt i haveforeningen.  

Husk at der er en fartgrænse på MAX 15 km/t 

For transport med køretøj over 3500 kg, skal bestyrelsen kontaktes forinden, og der skal indbetales et 

depositum på 1500 kr. til dækning af evt. skader. Manglende henvendelse medfører en afgift, plus krav om 

dækning af evt. skader jf. § 8 i ordensreglerne. 

Byggetilladelser: 

Ved ansøgning om tilladelse til at anlægge parkeringsplads eller anden byggeri, bedes man lægge sin 

ansøgning af projektet, i postkassen ved kontoret eller sende den til: bestyrelsen@hf-islegaard.dk  

Ansøgningen skal indeholde en tegning af grundplan med angivelse af længde og brede på haven og       

en tegning af projektet med korrekte mål (længde, højde og bredde) 

Husk at anføre have nr. og mailadresse på ansøgningen.  

Ansøgningerne godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter man modtager svar pr. mail. 

Man har et år til udførelse af arbejdet, kan dog ved ansøgning forlænges. Når arbejdet er færdiggjort, vil 

bestyrelsen efter aftale med have lejeren foretage et eftersyn af byggeriet. Ved byggeri udført i lejehaver 

efter 1. januar 2019 kan man ikke opnå tillæg for udokumenterede udgifter. Derfor husk at gemme alle 

regninger. 

Tjek lokalplan inden ansøgning. 

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  

Kloak/vand/dræn: 

Opstår der problemer med vand, kloak eller dræn, kontakt da teknikker til tilsyn:                                            

Jan Hellmann, tlf.nr. 51 95 14 93  

Hjemmesiden: 

Vores hjemmeside HF-islegaard.dk er gennemgået, opdateret, og er under stadig udvikling.                                                        

Vi vil gerne opfordre jer til regelmæssigt at gå ind på siden, da bestyrelsen ønsker at bruge den til 

information til have lejere. Vigtig information sendes selvfølgelig stadig pr. mail eller brev. 

Regler, vedtægter og lokalplan findes på hjemmesiden. Vi henstiller at disse læses og overholdes.  

Bestyrelsen ønsker alle et godt efterår.       
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