NYHEDSBREV
EN TRAVL BEGYNDELSE
Vi er nu lidt over halvvejs gennem sæsonen og det har været
et par travle første måneder. Som ny bestyrelse er vi stadig
ved at lærer hinanden at kende og finde vores fødder.Vi er
ikke helt i mål endnu, men vi gør det så godt vi kan og vi takker for medlemmernes forståelse og tålmodighed. I har været
virkelig søde til at tage godt imod os. Tak for det.
En stor tak skylder vi måske især den tidligere bestyrelse, der
har været til uvurderlig hjælp her i opstartsperioden.
BALLERUP KOMMUNE’S KOLONIHAVEINDSATS
Et af de områder vi har haft særligt travlt med, er Ballerup
Kommunes Kolonihave-indsats, der blev skudt igang den 4.
april med et dialogmøde med Ballerup Kommune.
Kolonihaveindsatsen er et emne, vi ved at medlemmerne er
særligt optaget af. Vi er stadig i de indledende faser og endnu
er der ikke så meget konkret at fortælle.
Alligevel har vi længe ville invitere til et medlemsmøde for at
give en status og fortælle lidt om vores tanker og tilgang til
det kommunale tiltag. Dog har vi afventet et varslet 2. møde
med kommunen.
Vi har endnu ikke fået endelig dato for dette næste møde
med Ballerup, men vover alligevel pelsen og beder jer sætte
X i kalenderen den 26. september kl.19.00, hvis I har lyst til
at deltage i Harrestrups første medlemsmøde om kolonihaveindsatsen.
NY SAMMENSÆTNING I BESTYRELSEN
Den 16. april valgte Nino Chieu at udtræde af bestyrelsen,
hvorefter vores 1. suppleant Lis Faurholt indtrådte som nyt
bestyrelsesmedlem. Hun er siden konstitueret som ny sekretær og Katrine Septimius er i stedet indtrådt som nyt medlem
i Byggeudvalget.
Du kan læse mere om bestyrelsens sammensætning & udvalgsposter på hjemmesiden: https://www.ofharrestrup.dk/
MARTIN DELVIS SYGEMELDT
Martin, vores områdeansvarlige, fik en arbejdsskade og blev
sygemeldt, netop som sæsonen skulle til at skydes igang. Det
gav os en masse ekstra udfordringer ift. at få dagligdagen til at
fungere. Heldigvis fik vi god hjælp af Henning og ikke mindst
Kim, vores tidligere områdeansvarlige, der kvit og frit slog
græsset, mens vi ventede på at Martin kom på benene igen.
TAK !!!
Martin er nu delvis raskmeldt, men køre på nedsat tid, idet
han afventer en operation.
VALHALLA
Vi er i gang med at ændre på retningslinjerne for udlejning af
Valhalla og arbejder på en løsning, så det forhåbentligt fremover bliver lettere at booke Valhalla og få overblik over ledige
dage. Vi skal lige have tid til at finde de rigtige løsninger og
få det implementeret. Vi forventer at åbne for bookninger for
2020 i starten af september.
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HAVEPATRULJEN KOMMER
Foreningen har gennem mange år haft en havepatrulje, der
kommer forbi alle parceller 1-2 gange om året. Formålet er at
fastholder en vis standard i foreningen og bevarer et pænt og
nogenlunde ensartet udseende ud mod vores fælles arealer.
Der er individuelle forskelle på, hvad den enkelte opfatter som
pænt og i orden, derfor denne lille vejledning i hvad Havepatruljen ser efter.
• Græsset er rimeligt slået og ikke er for langt.
• Der er ryddet og vedligeholdt på fællesarealer i en afstand på
1 meter fra skellet.
• Hækken er velklippet og må ikke være højere end 2 meter, og
bredden må ikke overstige 0,5 meter.
• Standere til telefon, el o.l. er holdt fri så der er tilgang til
dem.
• Grene der hænger ud over fællesområder har en frihøjde på
3 meter.
• Der henligger ikke byggematerialer, jord eller lignende materiale på fællesarealer.
Retningslinjerne er taget fra vores ordensbestemmelser som er
godkendt på generalforsamlingen.
Finder vi noget, som vi mener der skal rettes får du en venlig
henvendelse, om hvad der skal udbedres.
FOR MEGET INDBETALT VEJARBEJDE I 2018
På GF i 2018 blev det besluttet fremadrettet (fra 2019) at
opkræve 800 kr. i aconto for vejarbejde i stedet for de hidtidige
300 kr. Ved en fejl blev opkrævningen sat op fra 75 kr. til 200
kr. allerede i 3. og 4. kvartal 2018.
Dermed blev der i alt opkrævet kr. 550 i aconto i 2018, men
dem der deltog på vejarbejde modtog kun 300 kr. retur.
Der er således opkrævet kr. 250 kr. for meget pr. medlem,
hvilket beløber sig til kr. 102.250 i alt.
Dette fremgår i øvrigt af regnskabet for 2018, der har et regnskabsmæssigt overskud på et tilsvarende beløb. Det regnskabsmæssige overskud for 2018 har således været misvisende.
Bestyrelsen besluttede derfor på et bestyrelsesmøde den 10.
juni at pengene skulle refunderes til medlemmerne.
Alle foreningens medlemmer har derfor fået tilbagebetalt kr.
250 uanset om de har deltaget i vejarbejde i 2018 eller ej.
Tilbagebetalingen er allerede sket, idet der er modregnet kr.
250 i jeres kontingentopkrævning for 3. kvartal.
SÆT X I KALENDER
Banko: Onsdag 17. juli, 31. juli, 14. august & 28. august
Musikcafé: Lørdag 31. august
Medlemsmøde Kolonihaveindsats: Torsdag 26. sept kl. 19.00
Sæsonafslutning m/ musik: Lørdag 28. september
På Bestyrelsens vegne
Anette Riis Poulsen
Formand, OF Harrestrup

