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Hvidovre den 13. marts 2008 
 
 
 
Vi er gået ind i den sidste fase… 

inden vi igen skal i Kettehøj og nyde en kolonihavesæson ☺ 
- og derfor følger her nogle relevante informationer. 
Haveafgift 
Ejendomsskatten (inkl. renovation m.v.) er igen steget, og det medfører en stigning i 
haveafgiften allerede fra og med opkrævningen her i marts. ”Forholdstallet” er steget fra 27,0 til 
28,5 – hvilket betyder en stigning i haveafgiften på ca. 5,55 %. 

Aktiviteter 
Vedlagt finder du aktivitetsoversigten for sæsonen 2008. Aktivitetsoversigten indeholder alt det 
kendte: Standerhejsning, container, generalforsamling, petanqueturnering, loppemarked, 
havefest, solsikkekonkurrence og søndagstræf. 
Noter allerede nu de forskellige aktiviteter i kalenderen, så du ikke går glip af noget. 
Bemærk især, at årets standerhejsning allerede finder sted søndag den 30. marts kl. 12, og at der 
kommer container første gang allerede den 5. og 6. april. 
Og så vil jeg godt slå et slag for vores søndagstræf. Det har gennem de sidste sæsoner været 
”tordenskjolds soldater”, der har deltaget – men søndagstræf er for alle. Ved søndagstræf kan 
du få en sludder med andre kolonister, du kan købe en øl eller en vand, og du kan tale med 
mindst én fra bestyrelsen. 

Generalforsamling 
Som det også fremgår af aktivitetsoversigten, afholdes ordinær generalforsamling søndag den 
18. maj 2008 kl. 11. Indkaldelse, dagsorden, regnskab og budget omdeles i haverne i god tid 
forud for generalforsamlingen. 
Sæt straks kryds i kalenderen, så du kan få indflydelse på fremtiden i din haveforening. 
Det står – som tidligere nævnt – klart, at generalforsamlingen skal vælge ny formand. 
Kautionslån 
Bestyrelsen har besluttet, at det nu er slut med at tegne kautionslån til kloakprojektet. Alle har 
nu haft langt over et år til at beslutte, om de ønsker at optage lån med foreningen som 
kautionist. 
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Alle kautionslån er dermed optaget i 2006 og 2007 – og det sidste kautionslån udløber senest i 
2037. 
Ny webmaster 
Vores webmaster – Kirsten Lund fra have 96 – har desværre valgt at sælge haven i løbet af 
vinteren, og foreningen søger derfor en ny webmaster. 
Kunne du overtales til at blive foreningens nye webmaster, bedes du kontakte mig snarest. 
Vi kan ikke tilbyde dig løn for arbejdet. Der er tale om frivilligt arbejde, hvor foreningen 
naturligvis betaler omkostninger til hjemmesiden. Hidtil er webmaster blevet inviteret med til 
de årlige bestyrelsesarrangementer, som en tak for hjælpen. 
Fællesarbejde 
Bestyrelsen har planlagt fællesarbejde søndag den 4. maj 2008. Vi har planlagt mange opgaver, 
der vil komme os alle til gavn: Skuret skal slibes og males, blomsterkummer på pladsen og den 
store sten i svinget skal males hvide, og huller i vejen skal lappes. 
Jeg håber, at rigtig mange vil deltage i arbejdet. Jo flere vi er – jo hyggeligere bliver det ☺ 
Vi sørger for god mad og drikke, så du skal bare komme med godt humør og arbejdshandsker. 
Yderligere oplysninger følger på tavlen. 

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 2008 
fredage i ulige uger – og altså første gang fredag den 14. marts. Haverne ud til Kettevej får 
hentet torsdag i ulige uger – og altså første gang torsdag den 13. marts. 
 
Tilbage er blot at ønske på gensyn. 
Vi er nogle stykker, der har planlagt at holde Påske i haven – og den falder jo tidligt i år. Vi 
håber at se jer andre senest den 30. marts til standerhejsning. 
 
Venlig hilsen 
 
Jesper Hesselholdt 
Formand 


