
Kære alle 
Den planlagte Generalforsamlingen for 2020 (som var planlagt til 7 februar) er 
desværre udsat på ubestemt tid. 
Dels er værkerne lukket for al aktivitet indtil påske, og vi ved fortsat ikke hvornår det 
vil være muligt, at mødes i større forsamlinger. 
Vi vender tilbage med nyt om det, så snart vi kan se at det vil være muligt at 
gennemføre vores 2020 generalforsamling. 
Bestyrelsen har fastsat årets have, - i strid med foreningens gældende vedtægter. 
Men vores Foreningen er afhængig af jeres haveleje til at drifte foreningen for. Derfor 
har bestyrelsen undtagelsesvis, set os nødsaget til at træffe beslutning beløbet for 
årets haveleje.  
Indbetalingsbrevet ser i i vedhæftet fil :-) 
Mange af jer deltog i sæsonens fælleslugedag, Vi så mange glade og arbejdsivrige 
medlemmer og bestyrelsens vurdering var, at det var en stor  succes. Der  var 
masser af hyggeligt samvær og "foreningsånd"  og mange nye relationer er blevet 
skabt på disse dage. En stor tak til Lasse have 109 som var tovholder på den opgave 
:-) Bestyrelsen håber, at der fortsat er opbakning til at fortsætte dette koncept. 
Til jer der ikke deltog i fælleslugedagene, skal i være opmærksomme på, at i vil få en 
separat opkrævning på 200 kr. -hvis slet ikke har deltaget og 100 kr hvis i deltog en 
enkelt gang på fælleslugedagen over sæsonen 2020 
NB. Har du i øvrigt restance til foreningen (for bl.a. brev om mangelfuldt havehold 
eller lign. skal vi minde dig om, -Jf. foreningens vedtægter, at restance til foreningens 
skal betales til foreningen før årets haveleje kan accepteres!.  
Sluttelig skal vi minde ALLE om, at der har været tøbrud og  jf. foreningens 
ordensregler AD.6  er det IKKE er tilladt at køre med  bil og med trailer i foreningen i 
øjeblikket! 
Sæsonens havekalenderen bliver udarbejdet og uploadet, så snart bestyrelsen igen 
kan mødes. 
Tænker Alle -som os i bestyrelsen, sukker efter forår, lysere tider og  færre 
restriktioner. 
De bedste hilsner bestyrelsen 
 
  
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Fægangskolonien 


