Nyhedsbrev nr. 15 september 2009
Haveforeningen Faste Batteri
Kære alle gulerodsplukkende, kartoffelgravende, tomathøstende,
blomsteromkransede, skvalderkålshadende, bønnehøstende,
ukrudtslugende (lugende ... Ikke slugende ....) friluftsnisser,
havefreaks, småbørnsfamilier, pensionister, havenisser og andet
godtfolk.
NU går 2009 havesæsonen på hæld og vi har vist nydt godt af en
dejlig sommer uden de helt, sindssyge regnskyl, som vi sidste år
blev udsat for i løbet af eftersommeren.
Langt de fleste nyetablerede haver har fået placeret spaden
fornuftigt i jorden, og husene kappes indbyrdes om, hvem der
tager sig bedst ud i sollys.
Drænene fungerer, og der er blevet etableret yderligere dræn til
afhjælpning i de områder, hvor det var nødvendigt. Yderligere
dræn vil i den nærmeste fremtid blive lagt og guderne må vide om
vi så ender som Sahara eller en Kinesisk rismark.
I øvrigt – m.h.t. anlæggelse af dræn i egne haver skal det endnu
engang understreges, at hvis man påtænker at tilslutte et sådant til
en eksisterende faskine eller drænrør skal dette udføres efter
ganske bestemte regler. Hvis man er i tvivl, så kontakt Carsten fra
bestyrelsen.
Forkert tilslutning kan resultere i en total tilmudring af hele
drænsystemet!
Hermed orientering om, hvad der i øvrigt er af tiltag og andre
interessante hændelser i haveforeningen:
Åbent brev, ved Bent Ottesen vedr. referater af best. møder.
Allerførst skal det bemærkes at der ikke er blevet taget en
beslutning om udsendelse af referater af bestyrelsesmøder.
Dernæst, at der i øvrigt aldrig har været tilgængelige referater fra
bestyrelsesmøder.
Den nuværende bestyrelse har taget initiativ til udsendelse af
nyhedsbreve og vi anser denne måde for den mest fornuftige
metode, til at havemedlemmerne kan holde sig orienteret om
tingenes gang.
Dette agter vi at blive ved med.
Desuden bliver der på møderne bl.a. behandlet personspørgsmål,
som anstændigvis ikke bør være alment tilgængelige.

Fællesarbejde
Hermed indkaldes alle til en dejlig, solbeskinnet, lun
eftersommerdag
d. 3.10 kl. 10
I har tidligere modtaget en indkaldelse, men hermed endnu en.
Punkter til ”tagesbefehl”, som de siger syd for grænsen:
Køkkenaftræk på fælleshus
oprydning af metalcontainer
etablering af ”dåsested” i metalcontainer
opryd af grøn container
græsslåning/lugning
GORIbehandling af fælleshusets udvendige, bærende stolper
drænarbejde
blotlæggelse af sydligste drænafløb
Vi opfordrer til fællesspisning efter endt arbejde. Tag selv med,
hvad i agter at konsumere, grillen vil blive tændt kl. 14 og øl, vin og
vand kan købes til fordelagtige priser.
Else – have 4, har haft have i foreningen i 50 år!!
I denne anledning holdes der en reception, hvor Else skal hyldes,
begaves og i øvrigt opgraderes fra menigt havemedlem til, mine
damer og herrer:
ÆRESMEDLEM
d. 25.09 kl. 17 i fælleshuset
Foreningen trakterer med lidt mundgodt og drikkelse og spekulerer
i øvrigt over, hvordan det kan være at Else stadig er en af de mest
aktive havedyrkere i foreningen. GODT GÅET!
Præmiehaver
Valget af årets præmiehaver er faldet på: TRAT-TRATTERAAA!
Charlie, have 1 – For stor, energisk, solidarisk hjælpsomhed samt
anlæggelsen af en hyper-duper toptjekket have.
Else, have 4 – For endnu engang, utrætteligt at fremvise
anlæggelsen af en varieret, smuk og frodig have.

Andre øvrige spørgsmål til dette og hint
Bestyrelsen opfordrer alle til at henvende sig ufortøvent, hvis der
skulle være noget man gerne vil have afklaret.
Vi tager alle spørgsmål alvorligt og behandler dem efter bedste
evne.
Omvendt har vi svært ved at forholde os konstruktivt til spørgsmål
og problemstillinger, som bliver lagt ud i åbent mail-forum, til åben
debat.
Vi opfordrer i stedet til at tage disse spørgsmål op på
generalforsamlingen.
De bedste hilsner i ønsket om en velsignet eftersommer og vinter
Bestyrelsen

