Nyhedsbrev nr. 21 august 2010
Haveforeningen Faste Batteri

Det regner ....... og så regner det igen ........................ Så skinner
solen!!!!!! ....... –men så regner det igen .............. og igen
.............................................. og igen!
Danmark har fået utrolige fire milliarder ton regnvand ned over sig i
løbet af de første 19 dage af august. Men selv om det lyder vildt,
så er det langt, langt fra rekorden.
Landsgennemsnittet for august 2010 er pt. 130mm.
Fra 130 millimeter er fortsat langt op til rekorden på 167 millimeter
fra 1891. –Vi overvejer indkøb af en stak svømmevinger til hele
foreningen.
Kort nyt:
VEDTÆGTSBRUD!
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at vi har overtrådt
vedtægterne! Dette klarsyn skyldes ikke vores egen genialitet,
men et anonymt ophængt citat fra vedtægterne i udhængsskabet
med overskriften ”HVAD SKER DER MED VEDTÆGTERNE?”.
Hvorfor ”nogen” foretrækker denne fremgangsmåde, frem for
direkte dialog eller henvendelse står hén i det uvisse.
Hvorom alting er, har ”meddeleren” ganske ret.
Miséren skyldes vores håndtering af bestyrelsens sammensætning
og arbejdsopgaver i forbindelse med, at Ane er overbebyrdet med

alt muligt andet uvedkommede arbejde – og derfor ikke har tid til at
koncentrere sig om det VÆSENTLIGE I TILVÆRELSEN:
H/F FASTE BATTERI!
Det har vi handlet på, og i et øjebliks naivitet om-konstituerede vi
formelt bestyrelsen, således at Carsten som konstitueret
næstformand overtager formandsopgaverne og Søren indtræder
som næstformand. Således får Ane et pusterum som alm.
bestyrelsesmedlem og vi arbejder videre som vanligt.
Dénne formelle fremgangsmåde er imidlertid i strid med
vedtægterne, hvoraf det fremgår i §10.3:
Såfremt formanden eller kassereren afgår inden for sin valg
periode, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker
umiddelbart før en ordinær generalforsamling.
Dérfor trækker Ane sig IKKE ... Men overlader blot nogle
arbejdsopgaver til Carsten. –Og så tager vi et formandsvalg på
næste ordinære Generalforsamling.
Dén var nok ikke gået i hverken AP-Møller eller Danske Bank, men
i vores lille haveforening kan det vel gå an ....
Vi beklager forvirringen ...
Jubilæumsfest
Det bliver i Kulturhuset . d. 16.10.2010
Husk tilmelding til Ninna, have 39
Charlie har forhandlet en god pris.
Men meget mere om denne fest senere.
Kommunens pligt eller ej, til at vedligeholde arealet.
Det blev på sidste Generalforsamling sagt, at vi betaler for, at
kommunen skal varetage dette.
Vi betaler imidlertid ikke direkte – så i givet fald skulle denne
indbetaling foregå via Kolonihaveforbundet – som en del af den
årlige leje.
Vi har flere gange forgæves forsøgt at få fat i kontrakten, indgået
mellem Kolonihaveforbundet og Kommunen, for på denne måde at
få afklaret, hvorvidt det er kommunens opgave at sørge for
græsslåning af fællesareal samt vedligehold af stier og
tilkørselsvej.
Det er pt. ikke lykkedes at få fat i hverken kontrakt eller anden
relevant information . Men vi forsøger stadig.

-Så indtil vi har fået nøjagtigt kendskab til aftalerne vælger vi selv
at stå for græsslåning og vedligehold af vejene. Dette kommer til at
få indflydelse på:
Fællesarbejde d. 19. sept.
Fælles morgenkaffe kl. 09:30 Mød op!
Start på løjerne kl. 10:00
Opgaver (so far):
Etablering af gynger på fællesarealet.
Grus på tilkørselsvej og stier.
Lugning og græsslåning af fællesarealer.
Træbeskyttelse af udhæng på fælleshus.
Udbedring af skæv låge/port
Støttestolpe til ydre ”lille hegn” v. hovedport.
Grillen tændes kl. 14 – tag selv med, hvad i vil grille.
I tilfælde af dårligt vejr, skybrud – aflysning – tjek jeres mail kl.
09:00, hvor der vil blive sendt en aflysning.
næste bestyrelsesmøde: 8. sept. kl. 19:30
Dette var ordene..
De bedste hilsner
bestyrelsen

