Gode Havelejere.

11. marts 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Haveforeningen Grøndalsvænge Søndag
den 1. april 2018 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afholdes i Lokalerne hos 3F – brug kælderindgangen. Pile alle 20. 2630
Taastrup.
Der vil være kaffe og the under generalforsamlingen.
Der er følgende forslag til dagsorden;
1. Formalia – formel godkendelse af dagsorden, valg af dirigent samt godkendelse af
referat fra sidst.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning.
3. Forslag til fremtidigt arbejde.
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag.
6. Valg
I 2018 er følgende poster på valg:

Valg af formand

Vag af bestyrelsesmedlem

Mia genopstiller ikke

Merete genopstiller ikke

Valg af kritiske revisorer

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Husk. Forslag skal være formanden (postkassen have 32) eller miab@foa.dk i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Vel mødt
på vegne af bestyrelsen
Mia Bendtsen.

Kort skriftlig beretning HF Grøndalsvænge
Vi fik holdt generalforsamling den 18 marts og åbnet for vandet, også denne gang med brud.
Arbejdet med at få udskiftet brønde og stophaner god forrygende, i skrivende stund mangler
vist kun 5.
Det ville være fantastisk om de sidste blev udskiftet her i foråret så dette projekt kommer helt
i hus også. (stadig et godt tilbud fra Allan – se vores FB side i den nærmeste tid)
Skraldestativerne kom (lidt langsomt) ud (husk det nu 1. april) og i langt de fleste haver
formåede man at samarbejde om ikke at overfylde skraldestativerne, men i stedet at gå 100
meter og fylde i det næste (halvtomme) skraldestativ.
Som noget glædeligt er der ved at etableres en fast tradition for at hjælpe hinanden i
forbindelse med afhentning af haveaffald, det annonceres på FB og havelejere bestiller
opgrabning så her mestendels ser pænt og ryddeligt ud – det er dejligt.
Vandaflæsningen gik hæderligt 10 april manglede der stadig to haver, men det var en
væsentlig forbedring i forhold til 2016 ;-)
Vores hjemmeside er blevet videreudviklet af Mette ( tak for det) og fremtræder aktivt, pænt
og aktuel.
Haveforeningen har en flismaskine, en træt telt, nyindkøbte stole og klapborde og et jordbor.
Alle dele har med lidt forskellige succes været udlånt lejet – og det er godt.
Vi fornyet ikke teltet – idet lang de fleste selv har etableret løsninger.
Vores facebookside fungerer rigtig godt. Ideer bliver udvekslet, spørgsmål stilles og
informationer afgives både af formand, bestyrelse og medlemmer.
I den forgangne periode er der taget initiativ til at undersøge om der var behov for flere
sociale arrangementer, jeg tænker erfaringen var at de traditionelle aktiviteter vi har (GF,
Sank Hans, Havevandring, sildenes dag samt havelejerne mere individuelle initiativer til
samvær nok var dækkende for lang de fleste havelejere.
Pilgt arbejdet blev i 2017 udskudt ”fordi det var så skidekoldt” og ”der ingen var i haverne” –
citat formanden.
Vi har haft et par indbrud (have 6 og senest have 16) tag jeres forholdsregler, snak med
naboerne og andre for gode råd og vær opmærksomme, ganske som i var det i 2017.
Else, have 6 blev 90 i 2017 – ikke til at fatte, foreningen begavede madammen med en buket
og et kæmpe kram.
Vores storskaldsordning fungerede næsten perfekt – det skyldes det store arbejde der blev
lagt i vejledning, opdeling og oprydning. Tak for det. Og oven i det blev vores P plads også
fikset for nedfaldne grene og visne træer.

Som vanlig var det hyggeligt til Sankt Hans, tilbud om fællespisning blev udsendt og de der
havde lyst futtede ned til Formanden og hendes familie, det var mægtig hyggeligt.
Havevandringen startede med et chok, Merete have 5 havde ansvaret og lagde op til en
alkoholfri havevandring startende ved have 42 idet formanden først kom ved middagstid.
Have 5 lagde også rum til fællesspisning og hygge efter den meget hyggelige og meget lange
havevandring .
Have 37 er blevet solgt og igen hurra for Facebook. Her bød Mel Anie selv ind og
præsenterede sig. Her skal endnu engang lyde et velkommen til.
Og efter en piv kold sommer kunne v igen tage afsked til sidenes dag i herligt vejr – og jeg
fatter den danske sommer.
Heldigvis kan det kun blive bedre her i 2018 – hvor vi også er vej at lægge det afsluttede
arbejde i vores nye lejekontrakt – det vil i høre mere om i den mundtlige beretning på
generalforsamlingen.
Vi håber I alle har mulighed for at møde op – for husk det er her vi fastsætter datoerne for den
nye sæsons aktiviteter.
Vel mødt
Pva. Bestyrelsen.
Mia

