
 

 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 13. MAJ 
 

Generalforsamling i HF Sydgrænsen 

Bestyrelsen har vurderet at Generalforsamlingen d. 26. maj ikke er realistisk at afholde, og at den hermed 

udskydes på ubestemt tid. Vi har overvejet muligheden for en digital afholdelse af generalforsamlingen, 

men Kolonihaveforbundet anbefaler det kun i særlige tilfælde hvor foreninger står uden bestyrelse, taber 

penge, mangler kasserer eller andre akutte situationer. Dette er heldigvis ikke tilfældet hos os. En eventuel 

ny dato for Generalforsamlingen vil blive meldt ud senest 3 uger før afholdelse. 

Status på Pinse, Sankt Hans og Sommerfest 

Grundet Corona-situationen må vi beklageligvis aflyse vores traditionsrige Pinse-morgen-arrangement. 

Bestyrelsen afventer indtil videre udmelding vedr. Sankt Hans og Sommerfest. 

Status på pligtarbejde 

Bestyrelsen er generelt godt tilfredse med afvikling af pligtarbejdet de seneste par gange. I har været gode 

til at følge de retningslinjer der er blevet udstukket. Vi skal dog stadig huske os selv og hinanden på at holde 

den fornødne afstand, udstukket af myndighederne. 

Til jeres orientering vil der d. 22. maj blive leveret en container på festpladsen til foreningens haveaffald i 

forbindelse med pligtarbejde. Det gælder både det haveaffald der ligger på pladsen i dag samt det 

haveaffald der samles sammen på pligtarbejdet d. 23. maj. Den er således ikke tilgængelig for 

medlemmernes haveaffald. Dette bedes i venligst respektere. 

OBS… Hvis Sommerfesten skulle blive aflyst eller udsat, så fastholder vi pligtarbejder d. 4.-6. juli. 

Åbning af fællestoiletterne 

Bestyrelsen følger fortsat myndighedernes og Kolonihaveforbundets anbefalinger vedr. fællestoiletterne. Vi 

har dog fuld forståelse for de udfordringer det giver de af vores medlemmer der ikke har egne toiletter i 

haven. Vi vil derfor tilbyde at netop de medlemmer kan tilkøbe en særlig nøgle der vil give adgang til 

fællestoiletterne. Nøglen skal bestilles hos bestyrelsen på mail hf@sydgraensen.dk eller ved at smide et 

brev i postkassen ved kontoret. Bestillingen skal forgå senest 21. maj, og indeholde navn og havenummer. 

Nøglen udleveres ved henvendelse i kontortiden lørdag d. 23. maj mellem 10-12. Den koster 50 kr. der kan 

betales kontant eller på MobilelPay. Der vil blive gjort grundigt rent på toiletterne dagligt men der hen-

stilles til ydermere at rengøre berørte overflader både før og efter. Der vil være rengøringsartikler tilstede. 

Respekt for affaldssortering i Skralderummet 

Bestyrelsen vil på det kraftigste henstille til at der ikke hensættes affald udenfor beholderne i 

Skralderummet. Effekter der IKKE er plads til i beholderne, skal tages med hjem til der igen til er plads. 
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