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Endelig – ny sæson Kettehøj II 2009
Hermed lidt praktiske informationer og oplysninger fra os inden vi ”om lidt” flytter i haven
Haveafgift og kontingent
Allerførst en lidt kedelig information, men grundet almindelige stigninger er ejendomsskatten
(inkl. renovation m.v.) og vores kontingent hævet igen dette år. Beløbet svarer til ca.100 kr. pr.
have.
Aktiviteter
Sædvanen tro vedlægges aktivitetsoversigten for sæsonen 2009, hvoraf fremgår alle de kendte
aktiviteter som standerhejsning, containere, generalforsamling, petanqueturnering,
loppemarked, havefest, solsikkekonkurrence og søndagstræf.
Som noget nyt i år vil vi i forbindelse med solsikkekonkurrencen prøve at lave en ”staudebyttedag”. Du behøver ikke at være tilmeldt konkurrencen for at deltage – men hvis du er
interesseret i at ”komme af med” nogle af dine stauder eller tænke dig nogen af naboens – hører
solsikkeudvalget gerne fra dig.
Noter allerede nu de forskellige aktiviteter i kalenderen, så du ikke går glip af noget.
Bemærk, at årets standerhejsning finder sted søndag den 5. april kl. 12.00.
Da vi har fået en del nye ”husejere” vil vi gøre særligt opmærksom på vores søndagstræf. Det er
hver søndag i sæsonen mellem kl. 11.00 – 12.00 på pladsen, hvor vi får en tår kaffe, en øl eller
vand – og ikke mindst en sludder med naboerne. Så derfor kom og være med til lidt
søndagshygge.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 24. maj 2009 kl. 11.00. Indkaldelse, dagsorden,
regnskab og budget omdeles i haverne i god tid forud for generalforsamlingen. Referatet fra
Generalforsamlingen den 18. maj 2008 vedlægges.
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KETTEHØJ II
Kautionslån i forbindelse med kloakeringen
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Arbejdernes Landsbank, som har ydet en del lån
til haveforeningens ejere i forbindelse med kloakeringen. Heri fremgår det, at der på grund af
den generelle rentestigning – er der enkelte låntagere i foreningen, som har sat deres ydelse så
lavt, at lånet på den maksimale løbetid (30 år) ikke kan holde sig inden for tidsfristen. Dette kan
banken ikke acceptere – og derfor vil vi opfordre de pågældende til at rette henvendelse direkte
til banken.
Fællesarbejde
Efter succesen sidste år med fællesarbejde, hvor vi bl.a. fik luget ukrudt ved skuret på pladsen,
malet skuret, ”fyldt” huller på grusvejene m.m., satser vi på at finde nye opgaver i år 
Nærmere herom vil blive meddelt.
Lågerne & haveaffald
Husk at vi har aftalt, at de store låger er åbne i perioden 1. marts – 31. oktober.
Det vil betyde, at vi også får hentet haveaffald i marts og oktober. Haveaffald afhentes i 2009
fredage i lige uger – Brochuren herom kan afhentes ved standerhejsningen den 5. april eller ved
alle søndagstræf.
Dette var alt for nu – så på hjertelig gensyn til standerhejsningen den 5. april 2009.
Med venlig hilsen
Kurt Bisgaard
Formand
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