Bestyrelsens beretning 2018
Endnu et år er gået i vores dejlige haveforening - og året bød på en rigtig varm sommer, hvilket gav visse
udfordringer omkring grill og havevanding.
Bestyrelsens første opgave var at konstituere den nye bestyrelse, da der blev valgt nye
bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Dernæst skulle årets aktiviteter planlægges, bl.a. de fælles
arbejdsdage, åbning af vandet og årets sommerfest.
Der opstod desværre en del udfordringer, da der skulle åbnes for vandet. Der blev konstateret utætte haner,
og vandlåsen på det ene toilet var sprunget. VVS Nord blev tilkaldt, og der kom efterhånden styr på dette.
Dette gjorde at vi ved lukningen af vandet afprøvet både en beskrevet arbejdsplan samt en ny
fremgangsmåde, som skulle sikre at de enkle haver ikke skulle oplevere lange venteperiode i forbindelse
med lukningen.
Både ved vandåbningen og ved vandlukningen opstod kommunikations fejl fra bestyrelsen side, dette
beklaget bestyrelsen derfor igen meget. Og vi vil bestræbe os på at dette ikke gentager sig.
Fra bestyrelse skal der lyde en stor tak til paradisvej 20 som stod for suppen ved vandlukning i år.
Vi har også 2 gange været rundt i haverne i samlet flok, og det har været hyggeligt at hilse på alle dem, som
var hjemme. Begge havegennemgange har vist, at haverne i vores forening generelt står rigtig flot, og det er
tydeligt at se, at der bliver lagt en del tid og arbejde i at holde dem. Det er en fornøjelse at se – og det kan vi
godt være stolte af! Et af fokuspunkter var igen træ og buske i haverne, og der er desværre stadig haver
som ikke overholder de regler som Frederikssund kommune har for vores forening. Bestyrelsen gør
opmærksom på at reglerne hængte i opslagstavlen siden sæsonstarten, og alle derfor har haft kendskab til
dette. Disse haver har nu fået frist til sæsonstarten her i april.
I forbindelse med den første havevandring afholder vi et petanque-arrangement. Det blev en hyggelig dag
hvor mange deltog. Vinderparret blev Per Jensen, Skovbrynet 8 og Ulla , Paradisvej 11. Desuden skal Lis fra
Slap-a-vej 2 have tak for ville lære os spillets regler og for at dømme i dagens turnering.
Begge arbejdes lørdage blev aflyst i år. Dette kunne simpelhed ikke lade sig gøre da der ikke var fremmøde
nok. Derfor sættes renovering af carport. på som et punkt på årets første arbejdsdag i 2019. da dette var
noget vi ikke nåede. (Dato for dette kommer efter det første bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen)
Mange kolonister har udtrykt sig at, det er for varmt at være i haverne. Det har været noget af en udfordring
at holde egne urter mm. Det er der sikkert også mange der i år vil kunne se når de modtager den endelige
vandregning. Vorherre var desværre lidt fedtet med regnbyger. Men alt i alt en skøn sæson for rigtig mange
Den årlige sommerfest forløb sig rigtig godt, det var desværre regn den dag, men alle tog det i stiv arm,
smiler vi er jo påklædt som kolonister. Maden kom fra meny, og der var mere end rigtigt mad, næsten for
meget for bare 100 kr pr mand. Bestyrelsen vil gerne takke for opbakningen fra de mange deltagende
medlemmer!
Året har budt på lidt udfordringer med Frederikssund kommunen. De personer bl.a Jonas som var tilknyttet
os er desværre ikke længere ansat. Det har budt på mange vente musiktoner i telefonen .
Der ansøges om vi i haveforeningen kan få lov at overnatte KUN i WEEKENDER. Det er en sej
kommunikations vej pt. men bestyrelsen håber der vil forlægge en afgørelse inde sæson start 2019.
Det er lykkes at få en aftale med vej og park. de vil 1 gang årligt beskære træer bag pardisvej og bjergvejen
så, for at denne aftale kan holde skal vi opfordre alle at man under ingen omstændigheder måtte smide
nogen former for affald i skovstykkerne.
Bestyrelsen endelige kontakt med Bane Danmark omkring grøften og vandet forenden af vores forening,
desværre afviser Bane Danmark at deres brønd skal aflede vandet, da vandet kommer fra haveforeningens
jord og derfor er ejeren af grundens ansvar. Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til kommunen, så de kan gå
ind i sagen og finde en løsning.
Der er kommet 9 nye lejer i vores forening i løbet af 2018, dem vil vi gerne lige sige velkommen til vores
dejlige foreningen en gang til fra bestyrelsens side.

