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Hvidovre den marts 2013

Ny sæson Kettehøj II 2013
Håber, at alle nu er ved at være klar til den nye sæson. Traditionen tro, sender vi hermed lidt
praktiske informationer og oplysninger, inden vi flytter i haven
Indbrud i Kettehøj
Der har desværre været en del indbrud i Kettehøj i den forløbne vinter, så hvis du ikke har været
forbi haven fornyligt, vil det være en god ide lige at kikke forbi.
Bestyrelsen har i den forbindelse erfaret, at vi ikke har de rigtige telefonnumre på alle
medlemmer, så vi opfordrer jer til at henvende jer til en af os, hvis du har fået nyt nummer.
Haveafgift og kontingent
Så til lidt glædelig information – haveafgift og kontingent er faldet en lille smule i år, fordi
skraldeordningen er blevet en lille smule billigere.
Aktiviteter
Aktivitetsoversigten for sæson 2013 vedlægges – heraf fremgår alle de kendte aktiviteter som
standerhejsning, containerdage, generalforsamling, petanqueturnering, havefest, solsikkekonkurrence og søndagstræf.
Bestyrelsen er blevet enige om at arbejdsdag ikke sættes på programmet, der sættes opslag op,
hvis der er behov for det.
Noter allerede nu de forskellige aktiviteter i kalenderen, så du ikke går glip af noget.
Specielt vil vi til nye ”husejere” 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 kom og vær med til lidt søndagshygge. Her vil
der altid være en fra bestyrelsen, hvis man har nogle spørgsmål.
Som noget nyt kan man leje foreningens havefræser for et mindre beløb, denne bestilles også
hos det bestyrelses medlem der har vagten ved søndagstræffet.
Generalforsamling
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KETTEHØJ II
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 26. maj 2013 kl. 11.00. Indkaldelse, dagsorden,
regnskab og budget omdeles i haverne i god tid forud for generalforsamlingen.
Lågerne
Husk at vi har aftalt, at de store låger er åbne i perioden 1. marts – 31. oktober.
Lågerne står alt for tit åbne uden for denne periode, lad os hjælpes ad med at minde hinanden
om at lukke lågerne.
Ses vi til standerhejsningen den 31/03 2013 kl. 11.00? Ja, det tror jeg nok at vi gør.
Med venlig hilsen
Kurt Bisgaard
Formand
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