NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
26. februar 2021
Kære medlemmer,

Same procedure as last year
Som tidligere oplyst, har vores formand Kim valgt at udtræde af bestyrelsen, da han forventer at afhænde
sit fritidshus, hvorved han ophører som medlem af OF.
Det bringer bestyrelsen lidt i samme situation som sidste år, bortset fra at bestyrelsen i år fortsat både har
en kasserer og en næstformand – og i det hele taget en bemanding mere end dobbelt så stor som
trekløveret sidste år.
Som bekendt har vi også varslet, at generalforsamlingen skulle afholdes den 20. marts 2021, hvorunder vi
blandt andet skulle vælge en ny formand.
I disse dage havde vi derfor planlagt, at vi skulle udsende den formelle indkaldelse til generalforsamlingen,
men…
Grundet Covid-19-situationen - og efter drøftelse med såvel OF’s advokat som formandsskabet - beklager
jeg at måtte meddele, at bestyrelsen nødsages til at aflyse den ordinære generalforsamling den
20. marts 2021.
Henset til den særlige samfundssituation er det således ikke muligt at vælge en ny formand inden for de
frister, vores vedtægter tilsiger. Bestyrelsen vil derfor konstituere sig efter de foreningsretlige regler og
fortsætte driften, indtil det bliver muligt at holde en generalforsamling.

Varsling af ny dato for generalforsamlingens afholdelse
I varsles derfor, at vi i stedet stiler efter at afholde generalforsamling på ”Tapeten”, Magleparken 5, 2750
Ballerup
lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.00,
såfremt forsamlingsforbuddet er lempet dér. I bedes derfor sætte X i kalenderen allerede nu.
I henhold til vedtægtens punkt 21-8 skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være
lokalbestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.
For at et forslag skal kunne behandles på en generalforsamling, skal det være gennemarbejdet, så
eventuelle økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget fremgår, og forslaget skal være
begrundet.

Kolonihaveindsatsen
I skrivende stund er lokalplanen, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2021, endnu
ikke offentliggjort. Den er derfor endnu ikke trådt i kraft.
Advokaternes klage til Planklagenævnet kan således endnu ikke udarbejdes og indsendes.
Der er dog mange andre delopgaver vedrørende kolonihaveindsatsen, som vi arbejder på, både lokalt i
Harrestrup og i samarbejdet med de Frie Haveforeninger.

Skraldecontainer-skjul
I vinter havde vi en episode, hvor en chauffør kørte fast i rabatten på Odins Alle og sparkede en
skraldecontainer-skjuler ved Idunvej itu for at anvende brædderne som køreunderlag.
Episoden blev anmeldt til politiet, og udbedring af containerskjulet har afventet behandlingen af
politianmeldelsen. Vi har været i løbende dialog med politiet, og vi er nu i dialog ift. erstatning. Martin har
derfor udbedret skaderne, så det er klart til sæsonstart.

Renovation
Apropos skraldecontainere kan jeg oplyse, at disse køres ud i området den 26. marts 2021, hvorefter første
tømning bliver den 1. april 2021.

Kontoråbent
Vi holder kontoråbent i klubhuset lørdag den 6. marts 2021 kl. 10-12, hvor repræsentanter for bestyrelsen
vil være til stede.
Forudsætningen for kontoråbent er, at der kun er adgang til klubhuset for ét medlem af gangen, og hvis
der opstår kø, må denne etableres udendørs med passende afstand.
***
Med lunere temperaturer og vintergækker, der begynder at pible frem, kan vi glædes os over, at der
snart kun er en måned til sæsonstart.
På gensyn!

På lokalbestyrelsens vegne
/Gitte

