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Kære alle! 

Påsken nærmer sig, køligt og reserveret overfor haveaktive tilnærmelser! 
 

DMI mener at vide, at kulden holder ved påsken over.  
Med andre ord: 

Behold tophue, uldne gevanter og terrængående fodtøj lidt endnu.  
Undlad at kaste frø i bedene og vent lidt med at luge i bund.  

Moderjord har godt af at beholde sin hovedbeklædning, til kulden er fordampet.  
 

Hvornår temperaturen vil stige til behagelige højder vides ikke i skrivende stund, 
men mon ikke at den venter lige om hjørnet, om ikke omkring 9. April!  

I så fald bliver der ikke denne gang smidt flyveblade ud ved begivenheden.  
Den må i selv lure af!  

Kassereren værger sig ved at skulle postere ”udkastning af flyveblade” på årets 
budget. Sådan er det.  

 
Allenfals håber vi på og ønsker alle en god sæson 

 
 
 
 



Og så til lidt nyhedsinfo: 
 
 

 
Containeren 

Bliver stillet op 1. April (for dém af jer, som ikke kan nære jer for at kaste jer ud i 
forårsoprydning)  

 
Vandet 

Bliver til gengæld først åbnet, når frosten endegyldigt har opgivet ævret.  
 

Kloaktanken 
Får sig en rengørende, kærlig behandling. ( og en enkelt, velment reprimande) 
Bliver trimmet og tjekket, således at fremtidige paniksituationer ved fester med 
fyldt tank burde undgås. Husk altid at give bestyrelsen besked, hvis alarmen går!  
Bib bib bib … inde i huset, på væggen ved toiletterne.  
 

Sand til jordforbedring 
Kan frit hentes i sandkassen. Der kommer frisk sand i kassen til kommende 
fællesarbejde. Den årlige ” nyt sand i sandkassen” fest for ungerne! 
 

Gas til opvarmning af fælleshus v. Fester 
Der har været meget bøvl og baks med, om der er gas og betaling for brug og så 
videre ….  
Bestyrelsen har derfor truffet en beslutning, som betyder: 
Vil man opvarme huset kan man selvfølgeligt komme med sin egen gasflaske og 
sætte den til ovnene.  
Har man ikke en gasflaske, kan man leje en fyldt en af slagsen hos Harry (have 
56) for kr.210,-  
Flasken skal tilbageleveres til Harry efter endt arrangement og der refunderes 
ikke for overskydende gas.  
 

Nyhed ved leje af fælleshus 
Nøgleudlevering. Det har hidtil været Birthe, der har udleveret nøglen personligt. 
Det har nogen gange været lidt bøvlet fremgangsmåde.  
Nu er der blevet opsat et lille nøgleskab på fælleshuset med en kode, som man 
får oplyst af Birthe, så man selv kan hente nøglen.  
Reglerne for leje af fælleshus er (skal lige konfirmeres på kommende 
generalforsamling) at man har rådighed over huset fra den dag man har booket.  
Dog har man mulighed for at komme ind dagen før, for at tænde for varmen, hvis 
huset er ledigt.  
 

Rotter rotter rotter 
De satans bæster yngler som rotter!  … Dén ros skal de da há! Men så hører det 
også op. Der er mange, og de kribler og krabler. Hold øje og giv en melding til 
Nikolaj (have 35) hvis du har set en af fætrene, kusinerne, grandonklerne eller 
børnebørnene … Det er faktisk lovpligtigt at anmelde rotter! 
 

Kopi af din lejekontrakt 
Bestyrelsen har IKKE en kopi af din lejekontrakt, med mindre at du har afleveret 
den. Det skyldes en gammel fodfejl.  
Vi mener,  at det for en ordens skyld må være til alles bedste, at foreningen råder 
over en kopi af alle kontrakter.  
Har du derfor ikke afleveret den endnu beder vi dig gøre det. Kan hænde, at du 
får en Maxkrammer, når du gør det. (have 63) 
 



Fællesarbejde 
Er tidligere meldt ud. Datoerne ligger på hjemmesiden – og de er: 

27. maj 
12. august 

Vær opmærksom på, at vi ved først kommende fællesarbejde som tidligere vil 
uddelegere græsslåningsaktivitet for medlemmerne! Den store, fælles græsplæne 
skal slås – så den holder sig god og spændstig til alle former for aktivitet.  
 

Generalforsamling 
Støt demokratiet! Mød op og giv din stemme til det, som du oplever som værn 
om dine ønsker for din fremtid i foreningen.  
Vi ses d. 22. April.  
-Som sædvanligt kaffe/the/blødt brød/slesk tale fra kl. 09:30 og start på GF kl. 
10:00 
 
 

 
 
 

Bedste hilsner 
 

Bestyrelsen 


