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VELKOMMEN TIL SÆSON 2019
Det er med stor fornøjelse at vi siger velkommen til en ny sæson i Harrestrup. En sæson vi glæder os til og hvor vi blandt andet vil
have fokus på at få en god aftale med kommunen, parkering, LAR og ikke mindst vores grønne områder.
Vi vil samtidige benytte lejligheden til at sige ’pænt goddag’ til foreningens mange nye medlemmer. Siden 1. april 2018 har vi fået
hele 54 nye medlemmer. Velkommen til !!!
Der er foreløbig 3 spændende arrangementer i Harrestups kalender. Sæt X allerede nu:
•
•
•

Musikcafé, fællesspisning og god musik - Lørdag den 11. maj
Officiel indvielse af Legepladsen - Lørdag den 18. maj kl. 14.00
Musikcafé, fællesspisning og god musik  - Lørdag den 31. august

Hvis nogen ønsker at afholde loppemarked i år, hører bestyrelsen meget gerne fra jer.
NY BESTYRELSE I HARRESTRUP
Lørdag den 23. marts valgte Generalforsamlingen en ny bestyrelse, der mandag den 25. marts konstituerede sig således:
Formand: Anette Riis Poulsen
Kasserer: Claus Ørnfeldt Willemoës
Næstformand: Michelle Skov
Sekretær: Katrine Septimius
Bestyrelse: Gitte Pedersen, Johannes Nielsen & Nino Chieu
Suppleanter: Lis Faurholt & Eigild Staal-Nielsen
Bestyrelsen består helt ekstraordinært næsten udelukkende
af nye medlemmer. Til gengæld har vi kastet os ud i opgaven
med stor entusiasme og gå-på-mod.
Vi knokler for at sætte os ind i det hele og vi håber at I vil
have lidt tålmodighed med os i de første par uger.
BESTYRELSENS TRÆFFETID
Du træffer bestyrelsen hver anden lørdag (i lige uger) i klubhuset på Frejavej 44. Første gang er Lørdag den 6. april kl.
10.00 - 12.00
Udenfor træffetiden kan du kontakte bestyrelsen på:
kontakt@ofharrestrup.dk
INFORMATION TIL MEDLEMMERNE
Vi har i øjeblikket problemer med at kunne redigere på foreningens hjemmeside, der derfor ikke er opdateret.
Vi arbejder på sagen.
HEGN
Den tidligere bestyrelse igangsatte i efteråret en registrering
af eksisterende hegn. Vi er blevet opmærksom på, at der er en
del medlemmer der føler, de er kommet i klemme vedr. deres
hegn og tidligere dispensationer for hegn. Så snart den nye
bestyrelse har haft lejlighed til at sætte sig ind i sagerne, vil vi
vende tilbage til de berørte medlemmer. Indtil da vil vi bede
jer afvente og håber I vil nyde foråret.

GENBRUGSPLADSEN
Lørdag den 6. april åbner vores lokale Genbrugsplads. Her er
det traditionen tro Tonny og Niels der tager imod jer - og fra i
år, kan I atter aflevere græs og hækafklip.
Af hensyn til vores nye medlemmer skylder vi måske at fortælle, at foreningen betaler en årlig afgift, således at medlemmerne frit kan benytte Ballerup Genbrugsstation på Enegivej.
Det er imidlertid ikke alle medlemmer der har bil, derfor tilbyde vi, at du kan aflevere dét affald der kan køres på trillebør
på den lokale genbrugsplads for enden af Frejavej. I de seneste
år har der været åben hver anden uge.
Vi påtænker nu at holde åbent på genbrugsstationen hver
lørdag, såfremt der er behov for det. Derfor leder vi efter et par
medlemmer, der for en beskeden sum, vil påtage sig opgaven i
de ulige uger. Kontakt bestyrelsen hvis det har interesse.
PARKERING AF TRAILERE
På generalforsamlingen blev det oplyst at det kun er tilladt at
parkere med trailer i 24 timer iflg. reglerne om parkering på
alle offentlige tilgængelige veje i Ballerup og at overtrædelse
kan medføre bøder fra Politiet.
Dette er ikke korrekt.
Ifølge Ballerup Kommune er vejene i OF Harrestrup alle private veje ejet af Omegnens Fritidshaveforening og beliggende
uden for tættere bebygget område. Her er kommunen ikke
vejmyndighed og kan ikke træffe beslutninger om vejtekniske
spørgsmål.
VANDREGNSKAB FOR 2018
Vi er netop blevet opmærksom på at vandregnskabet for 2018
ikke har været udsendt til medlemmerne, som vores vandvedtæger foreskriver. Den nye bestyrelse vil naturligvis snarest
sørge for at bringe dette i orden.
På bestyrelsen vegne
Anette Riis Poulsen

