
NYHEDSBREV NR. 16 OKTOBER 2009 
HAVEFORENINGEN FASTE BATTERI 

 
 

Kære alle 
 
Dette bliver et kort nyhedsbrev. Godt nok giver det varmen at klapre i tastaturet, men 
mørket falder på og tiden er knap.  
Tak for denne sæson. Tak for de mange, gode tilbagemeldinger om vores arbejde, og i 
retur skal der her fra bestyrelsen gives udtryk for glæde over de stædige, konstruktive 
tiltag, som mange haveejere udviser  ... 
 
Som man sidder hér i mørket, kan det være svært at genkalde sig forårets dufte og 
lyde og deraf følgende kriblen og krablen i hænderne, for straks at begynde at putte 
frø og andre ting og sager i jorden. Men det kommer igen! Nu skal vi bare vente lidt 
og nyde vinteren ..  
Og håbe på at Kong Frost træder ordentligt i karaktér og får undoleret de satans 
dræbersnegle.  
 
-Here we go: 
 
Jubilæums fest bliver d. 18. sept. 2010. Nærmere information senere.  
 
Vandet lukkes d. 1. november i haveområdet. Der vil hele vinteren igennem være 
vand i fælleshuset.  
 
Der har været lidt debat om rimeligheden/lovligheden i, at vi som lejere af fælleshuset 
skal betale 10kr. ekstra pr. person. 
Bestyrelsen fastholder denne ordning. 600kr som grundleje + 10kr. pr. deltager. 
1000kr. i depositum. Vi agter at fremsætte det som beslutningsforslag til næste 
generalforsamling. Hvis der skulle være nogle skarpe hjerner i forsamlingen, med 
andre, bedre forslag, ser vi frem til en konstruktiv stillingstagen til disse forslag på 
generalforsamlingen.  
 
Ydermere har vi besluttet at sætte loft over totalbeløbet for tillægsafgiften på de 
10kr/pr person til ialt 1000kr. -100 personer. Er man flere end det, koster det ikke 
yderligere.  
Det skal endnu engang understreges, at denne tillægsafgift er blevet indført, da det har 
vist sig at det er nødvendigt med oftere tømning af tanken, end førhen forventet.  
Afgiften – og hele regnskabet for udlejning af fælleshus som et hele, skal i øvrigt, 
efter bestyrelsens opfattelse, gå til vedligehold og nyinvesteringer i huset, som f.eks. 
etablering af en sivebrønd for køkkenvaskafløbet. Dette vil betyde en væsentlig 
nedbringelse af behovet for tømning af tanken. – Men dette er blot én af mange 
overvejelser.  
 
De bedste hilsner i håbet om en velsignet vinter. 
 
Bestyrelsen.  
 


