
 

 
NYHEDSBREV – SOMMER 2021 
 
KÆRE ALLE 
Så er havesæsonen godt i gang. I denne version af nyhedsbrevet finder 
I informationer om Sankt Hans, sommerfest, afholdelse af 
generalforsamlinger og meget mere. 

 

SANKT HANS 23. juni 2021 kl. 20.00 
Med de gældende restriktioner er det heldigvis muligt at afholde Sankt Hans i år. 
Bålet tændes kl. 20 og der vil være udskænkning af øl/vand og is til børnene. 

Vi håber at se jer. 
 

SOMMERFEST 3. juli 2021 
Der afholdes traditionen tro sommerfest. I år er det lørdag d. 3. juli. Program ophænges i 
foreningens skabe når vi nærmer os. 

Vi håber at se mange af jer og vil gerne sige tak til de frivillige, der gør festen mulig. 
 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 5. juli 2021 
Som tidligere udmeldt har bestyrelsen lovet at vende tilbage med ny dato for afholdelse af 
generalforsamling for både 2019 og 2020. Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingerne 
afholdes: 
Mandag d. 5. juli 2021 kl. 19.00, udendørs i teltene på festpladsen. 

Medlemmerne skal medbringe hver en stol at sidde på, og vi henviser til, at der overholdes 
behørig Corona-afstand. Herudover skal alle gældende Corona-restriktioner overholdes. 

Alle medlemmer har tidligere fået udsendt indkaldelse, dagsorden, beretning samt forslag til de to 
generalforsamlinger. Hvis materialet i mellemtiden er bortkommet, kan det findes på vores 
hjemmeside under punktet Generalforsamling som du finder her. 

  

http://sydgraensen.dk/?page_id=678


 

AFFALDSRUM 

Affaldsrummet må benyttes alle dage i sæsonen. Åbningstider for 
bortskaffelse af affald: 08.00-21.00. Husk at tage hensyn til naboer, 
samt: 

• Metal, småt elektronisk og flasker/glas bedes afleveret i de 
dertil indrettede containere. 

• Bio-affald bedes afleveret i lukkede poser på grund af lugtgener 
og afleveret i de dertil indrettede containere.  

• Efter brug af affalds-containerne, bedes du sikre dig, at låget er 
korrekt lukket af hensyn til rotter. 

• Er en container er fyldt, skal ejeren tage skrald med igen. 
• Affaldsrummet er ikke et opholdssted og rummet må ikke 

bruges til storskrald. 
• Vi minder om at affaldsrummet ikke er en byttecentral 

 
KONTORTID  
Bestyrelsen kan altid træffes i kontortid alle lørdage, hvor der er pligtarbejde, mellem kl. 10.00-
12.00 på kontoret på festpladsen. 
 

HERRE/DAME KEGLEKLUBBEN SAMT BANKO 
Sæsonen er skudt godt i gang. 
 

HJEMMESIDE 
Foreningens hjemmeside opdateres løbende og bestyrelsen forsøger altid at holde hjemmesiden 
ajour med nyheder, ændringer etc. 

Pligtarbejderlisten, Nyhedsbrevet, ventelister og meget mere kan også ses på vores hjemmeside 
www.sydgraensen.dk 
 

ELEKTRONISK POST OG NYE KONTAKTOPLYSNINGER 
Til medlemmernes orientering kan vi oplyse, at der er 125 haver der modtager elektronisk post fra 
Sydgrænsens bestyrelse. 

Hvis et medlem har fået nyt telefonnummer/mailadresse bedes det venligst oplyses til bestyrelsen 
på lige fod med adresseændring.   

 
Vi glæder os til en fortsat god havesæson 

På bestyrelsens vegne  
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