
H/F SYDGRÆNSEN – Fællesarbejdsliste for 2022 
 

For at foreningen kan få udført arbejdet på vores fællesarealer, er det nødvendigt at 
medlemmerne overholder nedenstående plan. 

 
Skulle man være forhindret på grund af sygdom eller andet, kan medlemmet aflevere en seddel i 
kontorets postkasse, eller sende en mail til hf@sydgraensen.dk. I mailen skal du i emnefeltet, skrive 
”Afbud til fællesarbejde”, efterfulgt af dit havenummer. Du kan også melde afbud via telefon 53706919, 
hvor du kan indtale en besked eller sende en sms.  
 
Medlemmet SKAL møde op på det efterfølgende fællesarbejde, såfremt medlemmet ikke møder op der, 
vil der blive pålagt en bøde på 500 kr. Dette vil foregå indtil medlemmet har mødt op på fællesarbejde. 
Det gælder også ved glemsomhed, for sent eller ugyldigt afbud.  
 
Der er på generalforsamlingen fastsat at en bøde er på 500,00 kr. for hver udeblivelse.  
 

HAVENUMRE MARKERET M. LILLA HAR 1 EKSTRA FÆLLESARBEJDE, OVERFØRT FRA 2021  

 
HUSK AT MEDBRINGE EGNE HAVEREDSKABER 

 

DATO:    MØDESTED - FESTPLADSEN KL. 9.00 TIL KL. 12.00. 
  

26/03    14-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71- 
               129-130-131-132-133-134-135-141-142-143-144-145-146-147    
                                
09/04    30-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-86-87-88-89-90-91-92- 
               111-112-113-114-115-116-117-118-119 
                                 
23/04    16-17-18-19-20-29-31-32-33-49-50-51-52-53-54-55-56-98-99-100-101-102 
               103 
 
07/05    21-22-23-24-25-26-27-28-72-73-74-75-76-77-104-105-106-107-108-109-136 
             137-138-139-140  
 
21/05    1-2-3-4-5-6-78-79-80-81-82-83-84-85-93-94-95-96-97-110-120-121-122 
             123-124-125-126-127-128 

     
04/06    7-8-9-10-11-12-13-14-29-30-31-32-33-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66- 

               67-68-69-70-71-145-146-147-15 
 
18/06    34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-86-87-88-89-90-91-92-111- 
               112-113-114-115-116-117-118-119 
 
01/07   FØR SOMMERFEST 
              Opstilling af boder m.v. - mødetid kl. 17.00. 
            16-17-18-19-20-49-50-51-52-53-54-55-56-98-99-100-101-102-103-129 
            130-131-132-133-134-135-141-142-143-144 
  

mailto:hf@sydgraensen.dk


02/07     SOMMERFEST 
              1-2-3-4-5-6-21-22-23-24-25-26-27-28-72-73-74-75-76-77-104-105-106-107 
                108-109 

  
Nedtagning af boder samt oprydning efter sommerfest – Mødetid kl. 11.00 

03/07      15-78-79-80-81-82-83-84-85-120-121-122-123-124-125-126-127-128- 
                 116-117-118-119 
 
16/07      7-8-9-10-11-12-13-14-29-30-31-32-33-57-58-59-60-61-62-63-64-93-94-95 
                 96-97-110 
 
30/07      34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-66-67-68-69-70-71-86 
                 87-136-137-138-139-140-145-146-147 
 
13/08      15-16-17-18-19-20-49-50-51-52-88-89-90-91-92-111-112-113-114-115-144 
 
27/08      21-22-23-24-25-26-27-28-53-54-55-56-94-96-98-99-129-130-131-132-133 
                 134-135-136 
 
10/09      1-2-3-4-5-6-65-72-73-74-75-76-77-101-104-105-106-107-108-109-110-141 
                 142-143 
 
24/09      7-8-9-10-11-12-13-78-79-80-81-82-83-84-85-120-121-122-123-124-125 
                 126-127-128 
 
08/10      5-18-93-94-95-96-97-100-102-103-136-137-138-139-140 

 
Til orientering er alle havelod sat på listen for at gøre det lettere for bestyrelsen at redigere den, 
hvis et medlem sætter sit hus til salg. 
 

Fritagelse for fællesarbejde: Æresmedlemmer, medlemmer der er fyldt 70 år og dem der fik 
kolonihaveforbundets præmie for deres have år 2021. 
 

Bestyrelsen har have nr. 13-14-19-23-38-45-101-125-128 

 

HUSK AT MELDE AFBUD 
AFBUD    MØDT    FRI     

 
Bestyrelsen har besluttet, at man skal være min. 18 år for at kunne deltage på fællesarbejde. 
 
”Arbejdstiden” på fællesarbejde er 3 timer. (også selv om man møder 2 personer op fra samme havelod).              

DET HALVERE IKKE ARBEJDSTIDEN!!! 
 
Medlemmerne skal melde sig på kontoret ved fællesarbejdets 
påbegyndelse/afslutning. 
 


