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Aktivitetsoversigt 2004 
 
Åbning af vand på et tidspunkt i perioden 15. marts - 28. marts 
Vandet åbnes så tidligt som muligt under hensyn til vejret. Alle haner skal være lukket senest 
søndag den 14. marts. Vandet lukkes igen midlertidigt, hvis frosten sætter ind efter vandåbning. 
 
Standerhejsning søndag den 4. april kl. 12.00 
Vi mødes kl. 12.00, hvor foreningen er vært for et par pølser og en øl eller vand. Sammen 
synger vi en sang, imens flaget går til tops. Et hyggeligt arrangement - tag børnene med. 
 

Container weekenderne den 24. - 25. april & den 25. - 26. september 

Containerne vil disse dage være åbne i tidsrummet kl. 10.00 - 14.00. 
 

Generalforsamling søndag den 23. maj 
Generalforsamlingen indledes kl. 14.00. Foreningen giver en øl eller vand. Kom, og gør din 
indflydelse gældende. Vi satser på godt vejr - og godt humør ☺ 
 
Fællesarbejde søndag den 6. juni 
Vi mødes kl. 10.00 til frivilligt fællesarbejde. Foreningen sørger for frokost og 
drikkevarer til de arbejdende. Nærmere information følger om arbejdets art m.v. 
 
Loppemarked lørdag den 12. juni & lørdag den 4. september 
Loppemarkedet afholdes i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00 (parkering forbudt). Stadeplads bestilles 
hos Ninette i have 69. Kom og gør et godt kup. 
 

Havefest lørdag den 14. august 
Den årlige fest for haveforeningens medlemmer. Mere information følger. Sæt 
allerede kryds i kalenderen nu. 
 
Solsikke konkurrence fredag den 17. september 
Tilmelding på pladsen ved søndagstræf mellem 11 og 12 dog senest den 23/5-2004 ved 
generelforsamlingen. 
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Lukning af vand søndag den 3. oktober 
Med mindre vejret gør det muligt at vente til senere. 
 
Alle arrangementer foregår på pladsen Bestyrelsen 
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