Hej havelejere.
Bestyrelsen havde et godt møde i går. Referatet kan I snarest se på
hjemmesiden og på tavlen. På mødet drøftede vi nogle ting, som vi
gerne vil have, at I bliver oplyste om - og vi har i øvrigt lige nogle vigtige
oplysninger.
Fællesspisning - er der den 12/8. Denne gang vil Susanne Sørensen,
have 17, lave en overraskelse til blot 35 kroner. Bindende tilmelding til
Susanne på tlf: 23848006 - betaling foregår ligeledes til Susanne.
Arbejdsdag er desværre ikke til at gennemføre, men vi inviterer i stedet
til morgenmad i Oasen den 8/8. Se mail/opslag herom.
Bestyrelsen har omkonstitueret sig. Brian er fratrådt som næstformand
og Finn er trådt til i stedet.
Legeplads - processen omkring anlæggelsen af legeplads på
fællesarealet er atter i gang og vi kan således snart give jer
informationer om det videre arbejde.
Havekonsulent - Foreningen får besøg af havekonsulenten og
legatudvalget den 11/8. De
foretager bedømmelsen af de haver vi har udtaget til præmiering. Hvis
der er nogen, der har spørgsmål til konsulenten, så kan man henvende
sig til Inger senest den 9/8.
Præmiefest - Den 3. oktober afholdes der præmiefest i kredsen. Her
kåres de haver, som bestyrelserne, havekonsulenten og legatudvalget
har udpeget til præmiering. Vi har netop indsendt hvilke haver, vi har
udvalgt til præmiering og det er blandt disse, at de dygtige vindere
vælges. Vindere informeres selvfølgelig i god tid om æren.
Havelåger - der er mange for høje havelåger. Ifølge regler og vedtægter
må en havelåge (både for og bag) kun være 140 cm høj fra jordhøjde. Vi

oplever i år, at der kommer stadig flere havelåger, som bryder med
dette. Vi påtaler ikke dette endnu, men vi vil meget gerne indstille til, at
også denne regel efterleves.
Loppemarked - aflyses, da vi ikke er sikre på at kunne gennemføre på
forsvarlig vis.
Sommerfest - aflyses ligeledes pga corona.
Læbælter - der er opstillet en del materialer i læbælterne. Området bag
vores haver tilhører kommunen. Det vil sige, at vi ikke har råderet over
det. Alligevel har kommunen tilladt at havelejere opstiller flytbare
kompostbeholdere, samt flytbare tørrestativer. Alt andet, som er opstillet
derude, er der således ulovligt og vi skal bede jer flytte det inden næste
havesyn.
Låste havelåger - der er mange lejere, der er utilfredse med, at
havelågerne skal være ulåste under havesyn. Bestyrelsen kan ikke
gennemføre havesyn med låste låger og vores ordensregler indeholder
også klar og tydelig hjemmel for dette krav (Ordensregel 17.7).
Lejekontrakterne indeholder ligeledes denne regel. Forbundets jurister
bekræfter desuden, at praksis er lovlig. Bestyrelsen fastholder således
praksis. Havelåger - både for og bag - skal være ulåste under havesyn.
Havelejere, der er bortrejste eller på anden måde forhindrede i at låse op
på selve dagen for havesyn, må bede venner, familier eller naboer om
hjælp.
Hækhøjder - der er mange hække, der er blevet for høje og for brede.
Den tilladte højde er i intervallet fra 1,6 m til 1,8 m. Bredden er desuden
fastsat til ikke at måtte overstige 50 cm. Vi vil bede jer skære hækkene til
rigtig højde til næste hækkeklipning - og sørge for at klippe godt ind. Det
er ikke nok at studse, hvis hækken er ved at være for tyk. Kraftig
beskæring bør I dog vente med til planterne er i dvale i vinterhalvåret (fra
oktober til marts).

Klager - bestyrelsen kan ikke besvare klager over havesyn, naboer,
bestyrelsen eller andet, hvis klagen indgives anonymt. Hvis man gerne
vil have sin henvendelse besvaret, så vil vi bede om, at henvende jer til
os på mail, pr telefon - eller henvende jer personligt. Helt generelt, så
arbejder vi jo for, at vi alle kan have et godt fællesskab, så vi hører
selvfølgelig gerne fra jer - både med ris og ros. Selvfølgelig behandler vi
henvendelser fortroligt.
Græs til hækkant - der er mange haver, hvor græsset gror helt ud i
hækken. Der skal være plads til “en rive” mellem plæne og hæk.
Årsagen er, at hækkene skal have optimale vækstbetingelser - og græs
kan udkonkurrere de fleste planter.
Eftersyn efter havesyn - fra næste havesyn gives der kun 14 dage til at
efterkomme påtaler fra havesyn. Det betyder, at bestyrelsen, eller dele
heraf, går en runde 2 uger efter havesyn.
Rod på parkeringspladser - Det opleves desværre, at der nogle steder
kun ryddes op på parkeringspladserne på dagen for havesyn. Hvis du
modtager byggematerialer til et større (godkendt) projekt, så har vi
selvfølgelig forståelse for, at det kan tage en dag eller to at få dem inden
for havelågen. Det samme gælder, hvis du er i færd med at bortskaffe
materialer - altså, at vi accepterer det kortvarigt. Alt andet accepteres
ikke - og det gælder ikke kun på dagen for havesyn.
Næste hækklipning - Du kan starte klipning den 12/9 og sidste frist er
27/9. Man må gerne klippe om søndagen - også efter middag.
Vand - Vandet til haverne vil blive lukket d 31/10-2020 og aflæsningen
SKAL være os i hænde lørdag d. 5/11-2020. Vandaflæsning kan
indtelefoneres til Inger på 28552127, på mail til Inger på
haver.nordjyskkreds@stofanet.dk eller til Carina på 27632729, på mail
jbmkasserer@gmail.com Hvis du er ny havelejer er det en god idé at
spørge en “gammel” nabo eller et bestyrelsesmedlem, hvis du er i tvivl
om, hvordan du aflæser og hvad du i øvrigt kan gøre, når du lukker for

vinteren. Opkrævning for forbrug kommer med opkrævning af havelejen i
februar.
Husk, at nyheder og informationer slås op i tavlen og på hjemmesiden.
Med ønsket om en god sensommer
Bestyrelsen

