
H/F EGEBÆK

SÆSON OPSTARTS BREV 2022

Kære alle velkommen tilbage til vores hyggelige haveforening. Vi håber i alle får en
dejlig start på sommer og sol og havearbejde.

Der er lidt praktiske detaljer som I skal være opmærksomme på. Dem har vi
skrevet ned til jer herunder.

Haverunder vil ske sidste søndag i hver måned fra april til og med oktober. OBS der kommer
fremadrettet rykkergebyr på skidtbrevene hvis man ikke betaler til tiden OG man skal huske at
få bragt det noterede i orden inden for tidsfristen

Er du forhindret og har du ikke en nabo der kan hjælpe så husk at melde bestyrelsen dette i
ordentlig tid!

Grønne dage lørdag d. 7. maj og  lørdag d. 8. okt. kl.9:30 Vi beder om at man IKKE tager div.
Husdyr med til disse dage!!

HUSK AT MELDE AFBUD DA MAN ELLERS VIL BLIVE PÅLAGT AT DONERE 500 KR. TIL
FÆLLESKASSEN.

Afbud skal ske på senest en uge før (altså senest 31/4 og 1/10) på mail hf.egebaek@gmail.com
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Åbningstider for bestyrelses huset

MANDAGS ÅBNINGER KL. 16:30- 17:30 med deltagelse af  vurderingsudvalg

4. April  18. April 2. Maj 16. Maj 30. Maj 13. Juni

27. Juni Sidste åbningsdag inden ferielukket

JULI er kontoret ferielukket

1. August 15. August 29. August 12. september 26. september 10. oktober

24. Oktober Sidste mandags åbent inden vinterlukket

VINTER ÅBNING 1. LØRDAG I MÅNEDEN KL. 10- 11

5. November 7. Januar Nytårs suppe kl. 12

Der vil ikke blive foretaget vurderinger eller solgt haver under ferielukket i Juli!!

Trailer parkering SKAL ske på gang 6 med tydeligt have nummer på og nummerplade!!

Vi opfordrer igen til at man neutralisér sine katte. De skal være chippet, passet med orme og
loppekur, være velsoigneret ellers ringes der til dyrenes beskyttelse. Har man et avlsdyr så gør
bestyrelsen opmærksom på dette.

Husk du selv har ansvaret for dit havelod og skal selv sørge for vedligehold. Brug nu lige jeres
sommer på at efterse hvordan jeres vandrør er lagt i jorden. Rør der er tilsluttet via vandslanger
kan godt være blevet tæret, gamle og ikke længere holde tæt, selv om det er sommer. Opleves der
utætheder i løbet af  denne sommer og kan vi ikke kan komme i kontakt med lejer kontaktes vvs
på lejers regning.

Tjek altid info tavlerne for vigtige beskeder og nye informationer!!!!!!

HUSK du har selv forpligtigelse til at bestyrelsen har de rigtige kontaktoplysninger.

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende telefonnummer i åbningstiden 61692690 og på mail
hf.egebaek@gmail.com

Har du gode ideer til aktiviteter så kan i kontakte Pernille, formand for aktiviteten eller
bestyrelsen.
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Det er dejligt at fælles grundene bliver benyttet, men vi henstiller til at man rydder op efter sig
selv, da vi gerne ser der er pænt og vi kan slå græs osv. Inden vores åbningsdage. Det skal også
være muligt for andre at bruge pladsen uden at skvatte i legetøj og madrester.

Betaling af  haveleje skal ske senest 1. april. 2022

Havelejen i 2022

2.200 kr. Ren haveleje

1132 kr. Vand/renovation

1000 kr. Opsparing

1000 kr. Merforbrug for fuldtids kolonister som også besøger haven om vinteren

4.332 kr. deltids kolonister

5332 kr. Fuldtids Kolonister

Betaling via Mobilepay 18957 TEKST TIL BETALING ER ”HAVE XXX -HAVELEJE 2022”

Bankoverførsel kan ske på REG: 1551 KONTONUMMER 5288169 Danske bank

Husk TEKST TIL BETALING ER ”HAVE XXX -HAVELEJE 2022”

Opstår der problemer omkring betaling, ligegyldigt hvad det er, så kontakt os med det samme,
vi er til at tale med, men lad være med at gøre intet, så vi skal kontakte dig.

I vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte nye vedtægter, køb af
kolonihave grunden og de økonomiske aftaler omkring dette.

De bedste hilsner og ønsker om en god sommer til Jer alle

Bestyrelsen i H/F Egebæk
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