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NYHEDSBREV 

 
 
Kære naboer og venner i HF Syvendehus 
 
Velkommen til havesæsonen 2019! 
 
 
Generalforsamling 2019 
Årets generalforsamling vil blive afholdt søndag d. 28. april. En officiel indbydelse vil blive 
sendt ud via Klub Modul inden længe. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vores vedtægter være 
bestyrelsen i hænde 14 dage før. Vi henstiller til at de fremsendes til bestyrelsen senest 3 
uger før, så vi har mulighed for at planlægge mødet og fremsende bilag i en ordnet 
rækkefølge 2 uger før. Bestyrelsen kan være behjælpelig med at vurdere forslaget, så vi 
sikrer at det lever op til formalia i vores vedtægter og ikke bliver afvist på 
generalforsamlingen af denne grund.  
 
 
Formøder 
Bestyrelsen vil fortsat invitere til åbne formøder inden hvert bestyrelsesmøde gennem hele 
sæsonen. Her er alle velkomne til at møde op, med spørgsmål eller kommentarer. Det 
kunne f. eks. være i forbindelse med den forestående lovliggørelse.   
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Storskrald 
Som I allerede er blevet informeret om i en mail, vil der komme storskraldscontainer fra d. 
5.-8. april og igen fra d. 16.-23. april. Husk at være opmærksom på ikke at parkere hvor 
containeren skal stå yderst på parkeringspladsen ved fælleshuset. 
Containere for resten af sæsonen vil blive bestilt efter generalforsamlingen og datoerne vil 
fremgå af kalenderen på foreningens hjemmeside og vi vil ligeledes orientere om det i 
kommende nyhedsbreve.  
 
 
Fællesarbejdsdage  
Vi håber at rigtig mange vil deltage, så vi kan få fællesarealerne gjort fine og klar til en 
fantastisk sommer. Fællesarbejdsdagene for kommende sæson vil blive fastlagt efter 
generalforsamlingen og noteret i foreningens kalender på hjemmesiden. De vil løbende blive 
varslet i nyhedsbrevene. OBS - særligt til nye medlemmer: husk at alle haver har pligt til at 
deltage ved mindst én af disse arbejdsdage. Man bliver krydset af ved fremmøde. Har man 
ikke mulighed for selv at deltage, er man velkommen til at sende en anden person i sit sted.  
 
 
Haveaffaldscontainer  
Haveaffaldscontaineren er åben og vil sæsonen igennem stå åben hver uge fra onsdag kl. 
10.00 til søndag kl. 18.00. Det er vigtigt at bemærke, at containeren kun er til haveaffald! 
Afklippede grene må af hensyn til plads maksimalt være én meter i længden og bredden og 
mos og andet skal renses grundigt for jord inden det smides i. Der må under ingen 
omstændigheder komme jord, grus, sten eller andet ikke brandbart i denne container! 
 
 
Med ønske om en dejlig sæson for alle. 
 
De bedste hilsner fra 
Bestyrelsen HF Syvendehus 
 


