NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
Den 13. juli 2020
Kære medlemmer,
Ekstraordinær generalforsamling
Den 2. juli 2020 afholdes som bekendt ekstraordinær generalforsamling mhp. valg af formand og kasserer
og efterfølgende medlemsmøde vedrørende kolonihaveindsatsen.
Gunnar Spøhr, der tidligere har været formand i OF Harrestrup, blev valgt til formand uden modkandidater.
Vores bestyrelsesmedlem Eigil blev valgt til kasserer. Der var en enkelt modkandidat.
Bestyrelsen har efterfølgende afholdt et enkelt, uformelt møde.
Kolonihaveindsatsen
Ved den ekstraordinære generalforsamling blev vedhæftede høringsbrev fra Ballerup Kommune uddelt. Det
fremgår heraf, at lokalplanforslaget nu er sat i høring.
Ballerup Kommune afholder et borgermøde om lokalplanen den 18. august 2020.
Det fremgår af brevet, at hver haveforening officielt kan tilmelde sig med max tre personer. Bestyrelsen har
tilmeldt sig disse pladser.
Det fremgår yderligere af brevet, at andre interesserede ligeledes kan tilmelde sig mødet via
kolonihave@balk.dk. Man skal afvente at modtage en bekræftelse, da kommunen ”endnu ikke kender det
maximale antal mulige deltagere i salen.”
Af brevet fremgår fristen for, hvornår indsigelser til lokalplanen skal være kommunen i hænde, ligesom det
fremgår, hvordan indsigelser kan indsendes. Der vil blive sendt indsigelser til kommunen i samarbejde med
de frie haveforeninger og fra lokalbestyrelsen. I som medlemmer opfordres ligeledes til at indsende jeres
indsigelser.
Om lidt bli’r her stille
Juli måned plejer at være stille i haveforeningsregi, og selvom der fortsat er masser af opgaver, der skal
løses, så skal også bestyrelsesmedlemmer have ladet batterierne op.
Derfor er bestyrelsen nede i et lavere gear i denne måned, og det betyder blandt andet,
-

at der fortsat er lukket for personligt fremmøde,
at akuttelefonen er bemandet for akutte henvendelser, og
at mails tjekkes og besvares sporadisk.

Vores områdeansvarlige, Martin, holder senere ferie og er derfor på job i hele juli måned.
Vores byggesagkyndige, Carsten, holder ferie i uge 30-31-32, hvorfor byggeudvalget – herunder
salgserklæringer – vil ligge stille i denne periode.
Arrangementer
Der holdes ordinær generalforsamling den 22. august 2020.
Vores musikere har besluttet at aflyse Musikcafeen i år grundet usikkerheden omkring Covid-19.
Musikcafeen forventes at vende stærkt tilbage i 2021. Datoer vil blive meldt ud, så snart de kendes.
God sommer!
På lokalbestyrelses vegne
/Gitte

