
Nyhedsbrev – September 2017 

Kære alle Godthåb´ere 

Sæsonen er ved at være slut og selvom solen ikke har vist sig fra sin bedste side, har det været endnu en 

dejlig sæson. 

Bestyrelsen er ved at finde sine egne ben, og efter store udfordringer med det formelle papirarbejde i 

forhold til banken, er alt nu på plads. 

I år har vi prøvet et lidt anderledes koncept i forhold til pligtarbejde og vi synes det har været en succes. 

Der har været mange fremmødte, vi har fået lavet en masse, hygget os sammen og kommet hinanden ved.  

Vi har også fået sagt pænt tak til Kurt til et velbesøgt og hyggeligt fællesarrangement – Winnie kunne 

desværre ikke komme, men også hun har et stor tak tilgode for sin mangeårige indsats i foreningens 

bestyrelse. 

Inden vi lukker helt ned er her lidt informationer, endvidere mangler vi nogle til lidt frivilligt arbejde, her er 

der mulighed for at få et flueben for pligtarbejde, og ikke blive opkrævet gebyr. 

Søndag den 8. oktober kl. 10.00  

Der er nogle af parkeringspladserne der skal ordnes og gøres klar til vinteren.  

Er vi mange nok skal der også plantes buske foran fælleshuset.  

Giv Anja besked om I kommer. 

Søndag en. 22. oktober kl. 11.00 

Der skal gøres hovedrent i fælleshuset.  

Giv Johanna besked om I kommer. 

Skrald 

Der bliver kørt skrald: 

- Søndag den 1. oktober 

- Søndag den 15. oktober.  

Søndag den 31. oktober vil containeren vil være åben mellem 10 og 12. Herefter er der lukket ned for 

vinteren. 

Foreningens fælles parkeringspladser 

Parkeringspladserne i foreningen er til biler og trailere tilhørende os der bor her, og kun hvis vi bruger dem. 

Lastbiler, specialtrailere og lignende må kun i særlige tilfælde og kun for en kort periode stå på foreningens 

arealer. Parkeringspladserne er ikke tiltænkt ”opbevaring”. Der er i forvejen mange biler i foreningen og 

særligt parkeringspladserne i starten af Valkyriensvej er belastet. 

Det er heller ikke tilladt at oprette private parkeringspladser på fællesarealet. 

 



 

Det er kommet bestyrelsen for øre 

At der er solgt huse til ejere som ikke ønsker at bruge kolonihaven som et fristed.  Bestyrelsen har drøftet 

dette med enkelte haveejere og skal opfordre alle til at tænke over hvem I sælger jeres have til. Det skal 

efter bestyrelsens opfattelse være købere der gerne vil foreningen og havelivet. Derfor vil der også 

fremover være mere fokus på dialog med nye medlemmer inden vi overdrager haverne. 

Der køres alt for stærkt 

Derfor har bestyrelsen besluttet at iværksætte et forsøg med vejchikaner. Vi starter på Valkyriensvej når 

sæsonen 2018 begynder. Hvis det fungerer godt udvider vi det til resten af foreningen i løbet af sommeren 

2018.  

Nyt foreningskontor/skur 

Vi havde et håb om at få påbegyndt byggeri af et nyt kontor/materialegård. Desværre er vi ikke kommet i 

mål med en beslutning. Vi håber meget at vi kan starte projektet op i 2018.   

Tilbud om sikring fra vagtmester.dk 

Vi har modtaget et tilbud om sikring af vores huse, der tilbydes optil 30% rabat og yderligere rabat hvis der 

er flere der tilslutter sig ordningen. Der kommer info op på vores opslagstavler hvor I kan læse mere. 

Generalforsamling 2018 

Vores generalforsamling afholdes sidste weekend i Marts, hvilket i 2018 bliver søndag d. 25/3. 

Hvis nogen ønsker at stille forslag til generalforsamlingen skal disse være formanden i hænde senest 14 

dage før. 

Tilbage 

Er der så at sige tak for denne sæson. Vi håber I får en dejlig vinter og vi glæder os til at se jer igen i 2018, 

forhåbentlig med lidt mere sol end vi fik i år. 

 

 


