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Ganske kort, imens regnen endelig væder haverne. Og om ganske lidt 
kommer den stabile varme – og sol – og så går haven galippergallopper 
bananas igen!  
Oh! La la. Vi glæder os til bare tæer i græs, nattergal i skumringen, 
iklædt løse, lette klæder og omgivet af blomstervæld blandt lovende 
grøntsager. Grillen er stadig lun efter aftensmaden – måske tid til en 
lille, sidste en, før man bliver tvunget hjem af myggen ….  
 

Og nu til lidt info: 
 
Bered jer på fællesarbejde d. 9. Maj – Dém af jer, der kan og vil.  
Det er som tidligere udmeldt ganske frivilligt.  
 
Der er diverse aktiviteter på bedding. 
 
Vi starter ud med fælles morgenmad kl. 09:30.  
Efterfulgt af påmønstring til dagens sysler: 
 
 



• Huset skal gøres rent. Vinduer, gulv og hvor og hvordan Birthe vil 
anvise med kyndig, energisk, men dog kærlig hånd!  
 

• Trækvognene skal opdateres. Nye dækplader skal monteres.  
 

• Ruchebanen skal genetableres.   
 

• Perlegrus bliver leveret og skal fordeles på sidestierne.  
 

• En anden type grus skal fordeles i hullerne på hovedstien.  
 

• Den gamle traver: Lugning omkring fælleshuset 
 

• Opmærkningen på P-pladsen skal opfriskes.  
 

• Muligvis opfyldning af stabilgrus i ”plørehullet” på P-pladsen 
 

• Græsslåningsplan udarbejdes! Vær beredt på, at Kasia går rundt 
med en liste, hvor du meget gerne må tage et enkelt ansvar for, at 
fællesarealets græs bliver slået. Der hænger pt. en liste v. 
toiletterne, hvor du allerede nu kan skrive dig på!  

 
• ”Batteribjerget” – ”Højen” -  Eller hvad den efterhånden anseelige 

jordbunke nu hedder, skal lige have en omsorgsfuld, justerende 
hånd i siderne.  

 
• Sikkerhedstjek af gynger.  

 
• Stolevogne i fælleshus skal færdiggøres.  

 
• ”Føler” til sol-ventilatoren på fælleshuset skal monteres.  

 
Der vil blive produceret og serveret sandwich ligesom sidst – og øl, 
vand og vin vil være tilgængeligt.  
Vi håber på godt vejr.  
 
Vel mødt!  
 

 
 
 
 



 
En haveoversigt med navn på.  

 
Der er ønske om en haveoversigt med navn på . 
Som i : fornavn only! 
Den tænkes hængt op i fælleshusets opslagstavle.  
Dér kan gæster orientere sig, når de kommer på besøg.  
Udformningen bliver: 
En tegnet oversigt over haveforeningen med numre på.  
En tilhørende liste med havenummer og, som sagt kun fornavn.  
 
Det er klart, at i kun kommer på, hvis i ønsker det.  
Derfor skal i aktivt melde tilbage til bestyrelse@fastebatteri.dk.  
hvis i ønsker jeres navn på listen.  
Skriv ”Ja! Jeg vil gerne på haveoversigten med navn”. F.eks.  
Vi tænker en deadline for dette pr. 1. Juni.  
 
Diverse andre bestyrelsesmæssige overvejelser:  
 
Jubilæumsfest.  
Pt. er der ingen garanti for, at vi kan afholde jubilæumsfesten med 
deltagelse af op imod 100 personer. 
Planlægningen af festen er ressurcekrævende, hvilket vi ikke har meget 
af, og vi er i tidsnød.  
 
Vi har derfor besluttet, at vi udskyder sceancen til 2025. Dér fylder vi 85 
år! 
 
Affaldsordning:  
Det ser umiddelbart ud til, at havefolket har taget den nye ordning godt 
til sig. Der bliver sorteret på livet løs – og nogen skal lige lære det … 
Men i det store og hele ser det aldeles lovende ud!  
Næste udfordring bliver, at finde på en holdbar løsning på haveaffaldet. 
Grenburet har nogle udfordringer, som vi gerne vil løse.  
Der er endnu ikke en endelig løsning. Men vi pønser på livet løs!  
Fælleshuset skal også ekviperes med en sorteringsløsning. Det har vi 
også øje på.  
 
Sct. Hans. 
Er som bekendt d. 23. Juni. Vi forventer den sædvanlige, fælles 
afholdning af sceancen.  
 



 
 
Motorbøren. 
Er blevet repareret, virker og bliver brugt. Den er en god hjælper, hvis 
man skal have afleveret en bunke jord på toppen af jordhøjen.  
-Eller hvis man har en anden, tung mængde af en slags, som skal 
transporteres.  
Det har været på tale at sælge den.  
Vi har afsøgt markedet, og det ville være tåbeligt at sælge den til den 
pris, som generelt tilbydes.  
Så vi beholder den.  
 
Generalforsamling.  
Sat til d. 27. Juni.  
Med absolut forbehold! Vi aner jo ikke, hvad der sker Corona-vice.  
Men vi satser hårdt! 
 
Nok for nu.  
 
De bedste hilsner 
 
Besyrelsen 
 
 
 
 

 


