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NF/ FASTE BATTERI
ÅÅÅG Åven over aalting .... STRÅÅÅLER MODER SOOOL!!!
-Sådan sang Dirch Passer i sin tid .. Det havde han, på dén tid, ganske ret i.
Og nedenunder var der bølgende, gyldne kornmarker – befolket af gæve
kernekarle, der jævnligt, ved passende lejlighed, blev beværtet af solmodne
fruentimmere med frisksmurte madpakker og kaffe på en MADAMBLÅ.
Midt i en høstak – forstås...
Nu om dage må moder sol imidlertid kæmpe sig igennem askeskyer,
snebyger i april måned samt let til moderat CO2 i opadstigende mængder.
N/F Faste Batteri, blandt venner kendt som Pløreballeoverdrev, har imidlertid i
det forløbne forår efter bestyrelsens opfattelse klaret de værste
klimaforandringer.
DRÆNET VIRKER!
Og det kommer med tiden formodentligt til at virke mere og mere effektivt.
Forhåbentligt kommer det ikke til at virke så meget, at det ender med
tørketilstande. Vi får se ...
Og i øvrigt har der på forunderlig vis etableret sig et netværk af grønne
gevækster hen over arealet. Det vides i skrivende stund ikke, om der er tale
om invasive arter fra det ydre rum eller om der blot er tale om kulturplanter,
etableret af velmenende haveejere .. Men det står fast at vegetationen
behøver vand for at kunne overleve. Så langt, så godt. Vandspejlet sænker
sig.
GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er vel overstået – godt hjulpet på vej af selveste
Politimester Bastian.
Tak til ordensmagten. Tak for en stram, stringent og målrettet styring af denne
forsamling – forskelligartet og mangesidet.
Formand Max gik af!
Det var en overraskelse for nogle. For andre var det en naturlig følge af et
10års forløb som formand samt tilstødt sygdom og andre kvababbelser.
Forsamlingen rejste sig spontant i stående klapsalver og den afgående
formand måtte tørre en tåre.
Denne begivenhed fik vi desværre ikke noget billede af, men det kommer
sikkert til at stå stærkt i de fremmødtes erindring fremover, som et sjældent,
fælles momentum i haveforeningen.
Summa Summarum:
Ane er vores nye formand.
Charlie er til gengæld trådt ind i bestyrelsen med hele hans dertil hørende
netværk til leverandører af diverse hardware – know how og hvad han ellers
kender til. – Det er ikke småting.
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TAK TIL MAX
Hvad angår taksigelse til vores afgående, stærkt karismatiske formand:
Vi har i bestyrelsen, uagtet at der ikke er budgetteret med det, besluttet at
kaste penge efter følgende:
En guidet rundtur i Botanisk Have for Max og Marie.
Rundturen bliver guidet af en vis Jette Dahl Møller. Lektor i botanik og ansat i
haven. Og i øvrigt forfatter til diverse værker om gevækster af forskellig art.
Hvis man googler damen vil man se at der ikke er tale om hvem som helst ...
Der bliver i denne exlusive rundvisning osse givet mulighed for at kaste et blik
på resterne af Carsten Nieburhs samling, som ellers er et lukket kapitel for
offentligheden, ligesom der bliver givet adgang til diverse, ellers lukkede,
drivhuse. Orkidé drivhuset, f.eks.
Vi har, ved gode argumenter og fortællinger fra, ikke pløresødal, men de
varme lande – fået forhandlet os frem til en tilbudspris på dette arrangement.
Normalpris 2250kr.
Dette arrangement: 1200kr
Og det har vi som sagt lagt billet ind på.
Næste tiltag er noget hardware – i form af en fin vase som vores nuværende
formand(inde) frembringer med sine egne, solide, jyske fingre .. Hun er nemlig
keramiker!
Og der bliver en inskription med MAX FORMAND og Faste Batteri og årstal
og hele molevitten.
Så må han sgu være tilfreds! .
Og ellers må han brokke sig. Han er jo gud ske lov stadig iblandt os, og det
kommer forhåbentligt ikke til at gå ubemærket for sig.
Endnu engang:
Kære Max: Tak for al din stædige, kærlige og inspirerende tilgang til havelivet.
–Vi overlader Marie at forholde sig til resten.
I skrivende stund befinder de sig begge på en floddamper et sted i Portugal,
og bliver først gjort bekendt med gave ved deres hjemkomst.
Og så til hest!
WWW.FASTEBATTERI.DK
Bent Ottesen har præsenteret et glimrende oplæg til en hjemmeside med de
mest basale funktioner.
Vi har fortsat rettighederne til domænet ”fastebatteri.dk” og forventer at vi
snarligt går i luften i cyberspace!
-Formodentligt i løbet af sommeren.
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FÆLLESAREALET
Der bliver i løbet at den nærmeste fremtid etableret en sandkasse på
fællesarealet for de små puttegøjsere.
På generalforsamlingen blev der præsenteret et efterfølgende godkendt
budget, hvori der indgik en postering for denne etablering, og det rykker vi på,
hurtigst muligt.
SCT. HANS
Der bliver arbejdet på en fælles Sct.Hans i haveforeningen.
Det bliver – d. 23 juni.
Alle er selvfølgeligt velkomne.
Tovholdere er Ane (27)– Pierre (48) og Charlie. (1)
Øl og vin til høkerpriser.
FÆLLESARBEJDE
Som tidligere meddelt d. 29. maj. kl. 10.
Arbejdsopgaver for fællesarbejdet er vedhæftet dette nyhedsbrev.
Kommende fællesarbejde er sat til d. 19. sept.
SØSTEN uden for HOVEDLÅGEN
Hermed overgivet til fri afhentning for alle.
JUBILÆUMSFEST
Fastsat til d. 16. okt. Ninna (have 39), Charlie (1) og Max (63) er
tovholder.
PRÆMIEHAVER
Dommerpanelet vil i den nærmeste fremtid bevæge sig rundt på arealet iført
notesblok, lup og hævede øjenbryn.
-Så fat lugejernet! Det er nu eller aldrig ... Round-Up kan afleveres på
genbrugspladsen!
LEJE AF FÆLLESHUS
Der er nu blevet udarbejdet et regelsæt for udlejning af huset.
Det kommer her:
(samt i vedhæftet dokument).
Leje af festlokalet i fælleshuset
Pris:
Grundbeløb gældende for week-ender, helligdage og højtider.
kr 600,-
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Dertil betales yderligere kr 10,- pr deltager dog max. hvad der
svarer til
en tømning af tanken pt kr 1000,Depositum
kr 1000,Man har huset til rådighed fra dagen før arrangementet til dagen
efter.
Grundbeløb for øvrige dage
kr 300,Dertil betales yderligere kr 10,- pr deltager dog max. hvad der
svarer til
en tømning af tanken pt kr 1000,Depositum
kr 1000,Man har kun huset til rådighed samme dag, man har reserveret.
Brug af husets gasovne

kr 100,-

Aflysning inden for en uge før reservationen takseres med
grundbeløbet
Betaling:
Har du netbank og email kan du overføre det samlede beløb til
foreningens konto
Konto nr 1551 - 0001065165 med teksten ”leje af fælleshus have
nr ”, samt sende en mail til cjorgensen@brygge.dk om hvor meget
du har indbetalt, senest en uge før du har reserveret huset. For
tilbagebetaling af depositum er du nødt til at oplyse dit konto nr.
Har du hverken netbank eller email afregnes med Carsten have 46
Nøgle til lokalet:
Udleveres af – og afleveres til Carsten have 46, email
cjorgensen@brygge.dk tlf 32958235 el 20760692 efter aftale.
Retningslinier for brug af huset:
•
•

•
•

•
•

Kun havemedlemmer kan leje huset og man skal selv være
deltager.
Af hensyn til om toilettanken skal tømmes, skal du senest en
uge før din reservering give besked om, hvor mange
deltagere I bliver. Der opfordres til at spare på vandet.
Du skal selv medbringe toiletpapir, køkkenruller, viskestykker,
håndklæder, klude, affaldssække og rengøringsartikler o. lign.
Huset skal afleveres grundigt rengjort. Er man i tvivl om,
hvad det indebærer, er man velkommen til at rådføre sig med
Birthe have 50
Køleskabene skal ryddes og rengøres, slukkes og dørene skal
stå på klem.
Affald skal du selv bortskaffe.

4

•

•

Du har pligt til selv at oplyse om evt. skader på hus og
service, der er opstået under dit arrangement og du skal selv
i videst mulig omfang sørge for at få skaderne udbedret.
Efter kl. 20 SKAL hovedporten holdes aflåst
------------------------------AFFALDSKONTAINER

Nye tider! Nye regler! Vigtige oplysninger!
Affaldsordningen er ændret. –Det er vi ikke herre over .
Det er fremover ikke mere tilladt – under nogen form, indpakket eller finsnittet
eller på anden måde emballeret – at kaste haveaffald i containeren.
Alt grønt affald – hækafklip – grene – ukrudt – græsafklip – skal selv
bortskaffes!
Bestyrelsen opfordrer indtrængende til, at alle tager dette alvorligt.
Grønt affald i containeren udløser en merafgift på 2000kr. pr. tømning! –Og ja!
– De ved godt, hvor containeren kommer fra – og de tager stikprøver!.
Køkkenaffald samt andet skrammel er indtil videre tilladt at komme i
containeren. DOG IKKE MALING OG KEMIKALIER. DETTE HENVISES TIL
METALCONTAINEREN.
Dette er reglen ind til videre!
Bestyrelsen arbejder på en anden, økonomisk bæredygtig samt praktisk
brugbar løsning for hele affaldssituationen.
Overskriften er affaldssortering.
Målet er ind til videre 4 affaldsgrupper:
KEMI

Malingrester, olie, m.m.

SMÅT BRANDBART

Køkkenaffald, plastic, papir

STORT AFFALD

Byggeaffald, havestole, gamle river

HAVEAFFALD

Grene, hækafklip, -med andre ord, alt
det, som er for omfattende til de
enkelte havers egen kompost.

Der kommer mere information om dette tiltag senere.

Dette var ordene for nu. Temperaturen stiger fortsat støt og ting og sager
vælter op af jorden ....

God fornøjelse i haven fremover.
bestyrelsen.
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