
 

Ved den nye bestyrelses første bestyrelsesmødet d. 29. april, konstituerede 

bestyrelsen sig således: 

Helle (Formand) 

Morten (Næstformand) 

Gitte (Kasserer) 

Irma (Bestyrelsesmedlem) 

Allan (Bestyrelsesmedlem) 

Kira, Kim, Michael og Steen (Suppleanter) 

 

Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at nogle af de væsentligste områder i opgave-porteføljen får 

tilknyttet 2 personer – 1 ansvarshavende og 1 wing-man. Herigennem er det bestyrelsens forhåbning, at vi 

vil imødekomme sårbarhed ved udeblivelse af bestyrelsesmedlemmer med hovedansvar for en opgave. 

Nogle af de områder som bestyrelsen for fordelt sig på, kan ses på hjemmesiden under ”Bestyrelsen” eller 

på dette link: http://sydgraensen.dk/?page_id=61 

 

Bestyrelsen har besluttet ny procedure med at vurderer på kommende præmiehaver. Fremadrettet vil 

sidste års præmie-vindere blive inddraget i hele processen, også i grovsorteringen. Denne procedure bliver 

anvendt med succes i andre haveforeninger, så Bestyrelsen har besluttet at prøve det af. Bestyrelsen vil 

fortsat stå for den administrative del, og vil kontakte sidste års vindere og aftale nærmere. 

 

Det nye præmieudvalg skal indsende bedømmelsesskema til Kreds 1 inden 3. juli 2019. Så i perioden fra nu 

og frem til 3. juli, vil i kunne hilse på præmieudvalget ved deres vandring rundt i haveforeningen. Tag 

endelig godt imod dem. Herefter vil havekonsulent John Norrie på vegne af Kreds 1, komme ud og besøge 

haveforeningen, for at se og vurdere på de indstillede haver. Det gør han på et tidspunkt i perioden fra 11. 

juli og 3 uger frem. Tag endelig også godt imod John. 

 

Listen med oversigt over datoer og havenummer findes på hjemmesiden under ”Pligtarbejde” eller på dette 

link: http://sydgraensen.dk/?page_id=670. Hvis medlemmer har spørgsmål, skal melde afbud eller 

lignende, skal der altid skrives en mail til hf@sydgraensen.dk. I emnefeltet skrives: ”Pligtarbejde, efterfulgt 

af havenummer”. Hvis du ikke har mail, kan der sendes en sms med afbud til 5370 6919. 

 

http://sydgraensen.dk/?page_id=61
http://sydgraensen.dk/?page_id=670
mailto:hf@sydgraensen.dk


 

Inden længe vil ukrudtspatruljen starte deres rundering i haveforeningen. De 

venlige mennesker vil komme rundt og kontrollere om der er ordnet uden for 

hæk og om der generelt bliver revet i tilstrækkelig grad, for at imødekomme 

huller i vores grusveje. Der vil ligeledes blive lagt mærke til hække og 

indkørsler og øvrige forhold udenfor jeres haver. 

 

Bestyrelsen har fået tilsendt en ny skabelon til Ejerfuldmagt fra Kreds 1, som 

skal anvendes ved ansøgning af byggetilladelse til Kommunen. Fremadrettet 

skal alle haveejere der vil ansøge om byggeri, henvende sig på kontoret i 

kontortiden. Du skal som tidligere medbringe en tegning over din grund, hvor 

både det eksisterende og det kommende nye byggeri er indtegnet. Husk at 

der skal angives helt korrekte mål på tegningen. Bestyrelsen vil herefter kigge 

dine tegninger igennem, og udfylde den nye Ejerfuldmagt med stempel og 

underskrift. 

 

Bestyrelsen træffes i kontortid: Lørdage, hvor der er pligtarbejde, fra kl. 10-12 på bestyrelseskontoret. 

 

Bestyrelsen kan også træffes på mail: hf@sydgraensen.dk. 

 

... 
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