
 

 
 
NYT FRA BESTYRELSEN 20. APRIL 

KÆRE MEDLEMMER  

Status på pligtarbejde og det årlige forårs storskrald 

Lørdag d. 25. april afholdes sæsonens første pligtarbejde. Der er efterhånden behov for en indsats omkring 
vores fællesarealer. Derfor har bestyrelsen besluttet at genoptage pligtarbejde, men under forhold der er 
forsvarligt jf. myndighedernes anbefalinger. 

De haver der skal møde på pligtarbejde lørdag d. 25. april er alle de haver der var tilsagt til d. 28. marts 
samt de haver der i forvejen er tilsagt til d. 25. april. Der er dog en væsentlig ændring ift. mødetid. 
Mødetiden for pligtarbejde er kl. 9.45-12.45. 

Pligtarbejdet vil fortrinsvis komme til at foregå i bedene på Kongelundsvej både inde og ude, langs hele tjørne-
hækken, langs hegnet ved stilladsfabrikken og på pladsen. Alt arbejdet vil foregå med behørig afstand til hinanden. 

Vi gennemfører som bekendt det årlige forårs storskrald hvor der bliver opsat containere til haveaffald og 
storskrald på pladsen. Åbningen af containerne sker i 2 etaper. De haver der er tilsagt pligtarbejde har 
mulighed for at aflevere deres storskrald i tidsrummet 9-9.45. Alle øvrige haver kan aflevere i containerne i 
tidsrummet 10.15-13 eller så længe der er plads i containerne. Vi henstiller til at tiderne overholdes meget 
præcist, så vi ikke kommer til at opholde os flere end nødvendigt på pladsen. 

Dette betyder tillige at der ikke må være ophold på pladsens udearealer for øvrige i de nævnte tidsrum. 
Hverken på legepladsen eller ved siddearealerne og foran Tutten. I Tutten vil der stadig kunne handles men 
alle indkøb skal indtages eller tages med hjem i egne haver. 

Der indstilles herudover til at der under storskrald også holdes behørig afstand (2 meter) og heraf ordentlig 
køkultur. Bestyrelsespersonalet vil sikre at der er opsat tydelige markeringer til køerne til de 2 containere. 

Der vil ikke være kontortid i forbindelse med pligtarbejdet, men der kan altid sendes mail til bestyrelsen. 
Fællestoiletterne vil også fortsat være lukkede. 

Bestyrelsen gennemfører også næste pligtarbejde d. 9. maj til normal mødetid 9-12. Til dette pligtarbejde 
tilsiges også de haver der skulle have været på pligtarbejde d. 11. april. 

Husk at afbud altid skal meldes på mail eller ved brev i foreningens postkasse ved kontoret. 

Generalforsamling, Pinse, Sankt Hans, Havefest og Førstehjælpskursus 

Generalforsamlingen har fået ny foreløbig dato - 26. maj, samme tid og sted. Bestyrelsen følger 
myndighedernes udmeldinger og anbefalinger og melder ud i så god tid som muligt. Førstehjælpskurset 2. 
maj er aflyst og der vil senere blive meldt en ny dato ud. Bestyrelsen vil ligeledes afvente udmelding vedr. 
de øvrige sammenkomster, indtil vi er blevet klogere på myndighedernes anbefalinger (tidligst 11. maj). 

Mvh. Bestyrelsen i HF Sydgrænsen 


