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VELKOMMEN TIL SÆSON 2019 
 

 

Vi håber den nye sæson 2019 bliver lige så fantastisk som sidste sæson. Med masser af 

solskinstimer og ikke mindst – at se alle i vores lille haveforening. 

 

Haveafgift og kontingent 

Afgifterne for 2019 forbliver uændrede.  

 

Aktiviteter 

Aktivitetsoversigt for 2019 vedlægges. Vi håber at rigtig mange af jer vil deltage i de 

forskellige sommeraktiviteter, vi præsenterer igen i år. 

 

Husk også vores søndagstræf på pladsen, hvor Rikko eller en anden repræsentant fra bestyrelsen 

altid vil være til disposition fra kl. 11-12.  

Kom og få en kop kaffe eller køb en øl eller vand til rimelige penge. 

Til søndagstræf vil det også være muligt at låne haveredskaber. Bare aftal med en fra 

bestyrelsen hvordan I gør. Håber selvfølgelig at I vil gøre brug af vores søndagstræf. 

 

Leje af borde og stole 

Husk også at I kan leje pæne hvide klapborde og grå fletstole til billige penge af foreningen. 

Ved henvendelse, kontakt Jayne have 65 med sms til nr.: 52199377 så kan I aftale nærmere. 

 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes søndag d. 19/5-2019, kl. 11.00. Indkaldelse, dagsorden, 

regnskab og budget sendes med mail, og til dem hvor vi mangler mail, vil det selvfølgelig blive 

lagt i postkasserne i god tid inden afholdelse af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen byder som altid på en øl eller vand. 

 

Hjemmesiden 

Bestyrelsen vil løbende lægge informationer, referater m.m. på hjemmesiden: Kettehoej.dk 

Haveforeningen KETTEHØJ II 

v/ formand Jayne Maria Davies 

Mobil 52199377 

 



KETTEHØJ II 
Hækkene 

Som vedtaget på generalforsamlingen 2018, skal hækkene klippes og ukrudtet fjernes mod 

vejen, pladsen og stien - 2 gange pr. sæson. I skal udføre opgaven i uge 25 og uge 33, dog 

senest søndag d. 23/6 og søndag d. 18/8. Der er gennemgang mandagen efter, hvor dem som 

ikke har klippe hæk og ordnet ukrudt ud mod vejen, pladsen og stien, får en bøde på kr. 500,-. 

Derudover sættes der en gartner på, som der står i vores reglement, som man efterfølgende vil 

blive opkrævet for. 

Bemærk venligst at det kun er mod vejen, pladsen og stien her er tale om. Resten af haven kan 

du klippe og ordne når du har lyst. 

Man må selvfølgelig gerne ordne ud mod vejen flere gange, men de 2 søndage som er nævnt 

ovenfor – skal det være ordnet som minimum!  

 

Vejen og pladsen 

Bestyrelsen får rigtig mange glade henvendelser fra jer haveejere vedr. den nye vej.   

Endelig er det lykkedes at komme de 3 problemer til livs, som har været: huller i vejen, støv ved 

bilkørsel samt massive vandproblemer. 

Som vedtaget på generalforsamlingen 2018, bliver vejen fremover vedligeholdt af et 

professionelt firma 1 gang årligt. De skraber vejen, opfylder med nyt slotsgrus og derefter 

behandler de vejen med et produkt som hindrer/nedsætter vejen i at støve ved bilkørsel. 

I må endelig ikke smide nyt grus, eller en andet type grus, eller restjord fra haven ud på 

vejen mere!!!! Heller ikke selvom I gør det af god mening. Vores garantier på vejen går tabt. 

Nye huller kan fremkomme og vejen vil begynde at støve – så det er hermed forbudt!!!! 

Tag hellere en skovl/kost og fordel/ret forsigtigt det behandlede grus der allerede er på vejen.  

 

Endnu engang skal det påpeges, at man ikke må lave render ude foran sin hæk.  

For at undgå fremtidige huller og vandproblemer, skal hver have tage sin del af vandet! Det er 

hele hemmeligheden bag en god vej, bl.a. 😊 

 

Der er dog stadig enkelte som ikke overholder hastigheden på vejen som er 10 km/t. 

Bestyrelsen vil derfor nedsætte flere bump og opsætte nye færdselsskilte, da de gamle er 

falmede og overses. Derudover får vi nye plantekummer og beplantning på pladsen i år. Vi 

glæder os. 

  

Lågerne 

Som i de foregående år, vil de store låger være åbne i perioden 1/3 – 31/10 2019. 

 

På gensyn 

Bestyrelsen 


