NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
2. maj 2021
Kære medlemmer,

Lokalplan 182
Som lovet i mit seneste nyhedsbrev rundsender jeg hermed link til den klage over Lokalplan 182, som er
indleveret til Planklagenævnet af Foldschacks kontor:
https://www.ofharrestrup.dk/uploads/2/4/0/4/24040312/8._endelig_klage.pdf
Dele af klagen (fx vedrørende ophold) er indgivet fælles på vegne af de frie haveforeninger, mens andre dele
af klagen vedrører de enkelte foreninger.
Der er aftalt en fordelingsnøgle for udfærdigelse af den del af klage, der vedrører fælles forhold, og det er
aftalt med advokaterne, at de fører separat time-/sagsregnskab og dermed foretager separat afregning for
det arbejde, der er udført konkret for de enkelte foreninger.

Vores områdeansvarlige
Bestyrelsen har efter nøje overvejelser valgt, at vores samarbejde med Martin som områdeansvarlig/grøn
mand må ophøre.
Midlertidigt vil Martins opgaver fra på mandag blive udført af en vikar, som hedder Stefan, men vi vil
igangsætte en rekrutteringsproces, således at vi kan ansætte en ny, fast medarbejder til at løse foreningens
opgaver.
Stefan vil på samme måde som Martin (det vil sige inden for normal arbejdstid) være tilgængelig via mail og
telefon (kontaktinformationer findes på hjemmesiden, hvor I fx også kan finde bestyrelsens akutnummer,
hvis der er behov for akutte henvendelser uden for almindelig arbejdstid).

Havepatruljen
Bestyrelsen går årets første havepatrulje i uge 21 (24-30. maj 2021).
Her vil vi kontrollere, om havelodder holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand, om hække er velvedligeholdt
(det forventes naturligvis ikke, at hækken ved udgangen af maj er nyklippet), om en meter uden for parcellen
er vedligeholdt, om der er synligt husnummer etc.
Hvis bestyrelsen finder forhold, der skal påtales, vil I efterfølgende modtage en skriftlig anmodning om
udbedring med en frist herfor i overensstemmelse med ordensreglerne.
Tag vel imod havepatruljen, som forsøger at bidrage til, at parcellerne i OF Harrestrup fremstår i pæn stand
til glæde for os alle 

Biler uden nummerplader
Vi har fokus på det tilbagevendende problem med, at der parkeres biler uden nummerplader på foreningens
område, og politiet har derfor bistået med at fjerne et par uindregistrerede biler i denne uge.

Containerpladsen
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke ligefrem har modtaget ros for at holde containerpladsen
lukket og erstatte den med en container til grønt affald.
Bestyrelsen har imidlertid ikke kapacitet til at håndtere containerpladsen, men vi har ikke noget imod at
holde den åben, såfremt den kan drives ved frivillig arbejdskraft.
Derfor – hvis du ønsker en genåbning af containerpladsen og ønsker at bidrage med arbejdskraft til at
bemande containerpladsen lørdag formiddag, herunder bidrage med sortering af storskrald, således at
foreningens medarbejder efterfølgende kan aflevere det på genbrugsstationen, så send en mail til
lf@ofharrestrup.dk og tilbyd din arbejdskraft.
Så vil vi etablere en gruppe af frivillige til containerpladsen, hvorefter gruppen selv forventes at koordinere
vagtplaner etc. Kom frit frem - jo flere, der melder sig, jo færre vagter 
Såfremt det er muligt at skaffe frivillig arbejdskraft, kan containerpladsen holde åbent hver 2. lørdag i lige
uger. Hvis ikke vi modtager nok tilbud om frivillig arbejdskraft, så fortsætter den nuværende løsning med
container alene til grønt affald med passende intervaller.
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at grønt affald (og storskrald, hvis ordningen genopstår) kun kan afleveres i
køretøjer a la cykelanhængere, trillebøre etc. Er affald læsset på en bil, evt. med trailer, henvises man til
genbrugsstationen på Energivej.

Generalforsamling
Som følge af den seneste udmelding i forhold til forsamlingsrestriktioner synes det ikke realistisk at afholde
generalforsamling i en forening af vores størrelse i juni 2021, som vi ellers tidligere har varslet.
I varsles derfor, at generalforsamlingen udsættes til den 28. august 2021. Her har vi igen booket Tapeten,
hvor vi kan være mange deltagere med passende afstand (hvis bare forsamlingsloftet til den tid er højt nok).
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 30 dage
før generalforsamlingen, jf. vedtægtens punkt 21-8. Forslag, der allerede er indsendt til bestyrelsen, vil blive
medtaget i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Husdyr
I henhold til ordensreglerne skal hunde- og kattehold registreres hos bestyrelsen. Det gøres ved at udfylde
og aflevere følgende blanket til bestyrelsen:
https://www.ofharrestrup.dk/uploads/2/4/0/4/24040312/registrering_af__hund_og_kat.pdf
Blanketten er også at finde på hjemmesiden.

***
På lokalbestyrelsens vegne
/Gitte

