Oktober 2019.
På grund af det næsten frostfrie efterår, har bestyrelsen besluttet at udskyde for lukning
af vand og toilet til efter den kommende weekend.
DER LUKKES FOR VAND, TOILET OG UDSLAGSKUMME MANDAG DEN
4. NOVEMBER.
I forhold til sidste år har sæsonen 2019 været præget af et mere omskifteligt sommervejr.
Det har også betydet mere vand til afgrøder og grønne områder,
og formentlig en besparelse på vandforbruget i forhold til sidste år.
Den meget sene nattefrost i april måned kom ubelejligt for en del haveejere, og gik ud over
en del afgrøder.


I den forgangne sæson er der nu blevet udlagt knust asfalt på den sidste del af
vejsystemerne, og vejnettet er blevet fremkommeligt hele året.
Tænk blot tilbage på tidligere, når det periodevis havde regnet meget. Så var det næsten
umuligt at komme frem bil, og i værste fald blev dele af vejnettet voldsomt opkørt og
delvist beskadiget.
Men den knuste asfalt holder ikke evigt, og vi vil endnu en gang henstille om, at overholde
fartgrænsen på max.15 km/t, så der ikke slides unødigt på den udlagte asfalt – det har
trods alt været et godt aktiv og en investering, der løber op i omkring 100.000 kr.
Der har været handlet mange huse/grunde de seneste måneder. Og det har selvfølgelig
betydet, at vi har måttet sige sagt farvel til mange haveejere.
Men det har jo samtidig betydet, at vi har budt mange nye haveejere velkommen i
foreningen.
Foreningen har nu 2 velfungerende toiletter, som gennem hele sæsonen er blevet
vedligeholdt af Leif fra have 44. Tak for det.
Igennem mange år har der været en tradition for at kåre årets have. Og i år bliver heller
ingen undtagelse.
Man bedømmer efter følgende kriterier: helhedsindtryk, havens orden, havens
anlæg og planternes sundhed (kolonihaveforbundet)
Haveeftersynsudvalget indstiller hver 3 kandidater. Blandt de nominerede trækkes der lod
om årets have. Vinderen offentliggøres på næste års ordinære
generalforsamling i marts måned.
Selv om regn og især blæsten pustede voldsomt til teltene, blev sommerfesten en succes og
et tilløbsstykke. Der blev snakket livligt og maden var helt i top.
Bestyrelsen håber, at aktivitetsudvalget vil gentage succesen til næste år.
På trods af at foreningen er ved at gå i ”vintermode”, betyder det ikke, at alt ligger stille.
Bestyrelsen har planlagt at give foreningens vedtægter og ordensregler
et ”servicetjek” i løbet af efteråret. Og der har tidligere været planer om et udendørs
baderum samt renovering af området omkring toiletbygningen.
Men det er alt sammen planer, som er omkostningstunge. Så derfor vil bestyrelsen
naturligvis have generalforsamlingen med på råd, når der evt. skal træffes en endelig
afgørelse.

