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Ny sæson Kettehøj II 2014 

Nu skal vi til det igen  Håber I alle ser frem til sommersæsonen 2014.  

Traditionen tro, sender vi hermed lidt praktiske informationer og oplysninger, inden vi starter 

sæsonen op 

 

Haveafgift og kontingent 

Så til lidt glædelig information – vi slipper for forhøjelse af kontingent.  

Dette er på trods af den store udgift som stormen Allan førte med sig da han tog hegnet ud for 
have 49.  

 

Aktiviteter 

Traditionen tro vedlægges aktivitetsoversigten for sæson 2014 – heraf fremgår alle de kendte 

aktiviteter som standerhejsning, containerdage, generalforsamling, petanqueturnering, havefest, 

solsikkekonkurrence og søndagstræf. 

Vi håber at så mange af jer som muligt, vil bakke op om aktiviteterne.  

Der vil igen i år være søndagstræf hver søndag mellem 11.00 – 12.00 på festpladsen, og vi 

håber at mange af jer vil deltage i dette. Specielt vil vi til nye ”husejere” gøre særligt 
opmærksom på vores søndagstræf.  

Foreningen byder på kaffe og der er mulighed for at købe en øl eller en vand.  

Her vil der altid være en fra bestyrelsen tilstede, hvis man har nogle spørgsmål, er der mulighed 

for det.  

Husk der er mulighed for at låne haveredskaber ved søndagstræffet.   

 

Haveforeningen KETTEHØJ II 

v/formand Kurt Bisgaard 
40 40 34 02 

Sommer: Hf. Kettehøj II, have 64 

Kettevej 20, 2650 Hvidovre 

Vinter: Brostykkevej 123, s-1 
2650 Hvidovre 
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Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 25. maj 2014 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. 

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer til standerhejsningen søndag den 30/03 2014 kl. 

12.00  

 

Med venlig hilsen 

 

Kurt Bisgaard 

Formand 
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