
AKTIVITETER I 2022 

 

Standerhejsning søndag d. 27.03. kl.12.00 (Mødetid ca. 10 minutter før) 
Traditionens tro, så holder vi vores hyggelige og populære standerhejsning på pladsen, for at markere 
åbningen af den nye sæson. Vi synger flaget op kl. 12.00, og bagefter serveres der pølser og kolde øl/vand. 
Kom og hyg med dine naboer. PS: Sommertiden starter denne dag, hvor uret skal stilles 1 time frem. 
 
Generalforsamling søndag d. 22.05. kl.11.00 
Den ordinære generalforsamling afholdes denne søndag, kl. 11.00. Indkaldelse, regnskab og budget sendes 
ud på mail. De få der ikke har mail, vil få materialet lagt i havens postkasse.  

 
Petanqueturnering lørdag d. 04.06. kl. 12.00 
Kom og vær med til et par sjove og hyggelige timer med dine naboer, hvor vi spiller petanque på pladsen og 
afslutter sejren med en pokal og hjemmelavede flæskestegssandwich. 
Arrangementet afholdes kun ved min. 16 deltagere.  
 
Loppemarked lørdag d. 11.06. kl. 10.00-15.00 
Vores populære loppemarked, er en mega hyggelig dag, hvor man vil kunne købe og sælge fine ting til gode 
priser. Der kommer rigtig mange besøgende fra foreningen, og endnu flere udefra. Der sælges også lækre 
grillpølser, øl og vand. Stadepladserne sælges ligeledes til favorable priser, så de skal bookes i god tid.  

 
Containere på pladsen, lørdag d. 18.06. kl. 10.00-14.00 & søndag d. 19.06. kl. 11.00-13.00 
Der må KUN afleveres storskrald i åbningstiden, da affaldet skal sorteres korrekt, for at undgå bøde! 

 
Hækkeklipning samt fjernelse af ukrudt mod vejen, søndag d. 26.06 og søndag d. 21.08  
Som vedtaget på generalforsamlingen, skal hækkene være klippet MOD vejen, P-pladsen og stien, søndag d. 
26.06 & søndag d. 21.08. Hvis man ikke kan de 2 dage, kan det gøres i løbet af uge 25 og 33, for at de står 
nyklippede de pågældende søndage. Husk også at fjerne ukrudt, græs og blade mv. 

 
Sommerfest lørdag d. 27.08. kl. 17.30 
Den dejligste dag i godt selskab! Kom og hyg med god mad, fest og musik. Sætte stort X i kalenderen. 
 
Arbejdsweekend lørdag d. 10.09 & søndag d. 11.09. Mere info følger…… 
 
Standerstrygning søndag d. 02.10. kl. 12.00 (Mødetid ca. 10 minutter før) 
Sæsonen er nu slut og vi klapper flaget ned kl. 12.00. Bestyrelsen vil vanen tro, sørge for lækre pølser og 
kolde øl & vand til de fremmødte. 
 
Søndagstræf hver søndag kl. 11.00-12.00 
Kom og hyg med dine naboer til søndagstræf, hvor du kan købe øl & vand til en billig penge. Her er altid en 
repræsentant fra bestyrelsen til stede, hvis du har nogle spørgsmål. Der vil derudover være mulighed for at 
låne diverse haveredskaber eller du kan booke leje af vores borde/stole til et havearrangement. 

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 


