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Nyhedsbrev august 2021 

Sommerferien er slut for de fleste, og vi kan se, at mange medlemmer nu kommer tilbage til 

en nyttehave, som trænger til knofedt og flere timers arbejde. Vi vil gerne bede jer alle om 

også her i sensommeren at passe og renholde jeres nyttehave og stierne og holde alle 

planter og hele planten på egen side af stierne. 

 

Fællesarbejde 

Hvert medlem er forpligtet til at deltage i 4 timers fællesarbejde i 2021. Flertallet deltog i 

foråret, men for at resten også kan få mulighed for at deltage i fællesarbejdet, og vi kan få 

lavet det, som vi ikke nåede i foråret, er der fællesarbejde: 

Tirsdag den 24. august kl. 16 til kl. 20 

Torsdag den 2. sept. Kl. 16 til kl.20 

Vi mødes ved fælleshuset, hvor arbejdsopgaverne bliver fordelt. Hvis et medlem ikke 

deltager i fællesarbejdet, skal vedkommende betale en bøde på 500 kr. 

  

Fælleshuse 

Vi har nu 3 velfungerende fælleshuse. 

Det store fælleshus B, som primært bruges til private arrangementer eller når vi alle mødes 

Fælleshus E. Fælleshuset nærmest stranden 

Fælleshus F (Noahs Ark) 

Bestyrelsen er ansvarlig for at fælleshusene er i ordentlig stand og møbleret, så de kan 

benyttes af medlemmerne. ”I gamle dage” mødtes medlemmerne ved fælleshusene med 

deres medbragte mad for i fællesskab at spise frokost og udveksle viden og erfaringer med 

havedyrkning. Vi håber, at mange vil tage denne tradition op og igen mødes ved/i vores 

fælleshuse. 

Flere medlemmer har ikke adgang til medlemshus og benytter derfor fælleshus E og Noahs 

Ark til deres redskaber og aktiviteter. Da vi i de kommende år skal være flere medlemmer i 

nyttehaven, vil der også fremover være medlemmer, som kun har fælleshusene til ophold. 

Vi forventer, at de medlemmer, som hidtil har benyttet fælleshusene, vil tage rigtig godt 

imod de nye medlemmer og være åbne overfor, at husene kan møbleres og udnyttes på 

andre måder, end de hidtil er blevet benyttet. 

Vi vil gerne her benyttet lejligheden til at takke alle de medlemmer, som i begyndelsen af 

juli afsatte 1 til 2 timer ekstraarbejde for fællesskabet, så Noahs Ark igen kunne benyttes. 

Der blev lakeret, malet vinduer, slæbt møbler, vasket og gjort rent. Mange tak. 
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Vi er meget tilfredse med restaureringen af Noahs Ark og er glade for, at den nye tømrer er 

betydelig bedre, end ham vi har brugt de foregående år. Han er også betydelig dyrere, men 

vi kan se, at pris og kvalitet hører sammen. 

Som nævnt, er der medlemmer, som ikke har adgang til et medlemshus. Vi vil meget gerne 

opfordre de medlemmer, hvor der kun er to medlemmer i et medlemshus, om at overveje, 

om i ikke kan være 3 i et medlemshus. På sigt skal der være 3 medlemmer i hvert andet hus, 

hvis alle medlemmer skal have adgang til et medlemshus. 

 

Gødning 

I foråret indkøbte vi gødning til alle medlemmer. Flere medlemmer har endnu ikke hentet 

deres del. Det kan ske samtidig med fællesarbejdet den 24 august eller den 2. september. 

Andre medlemmer, som har behov for gødning her i efteråret, er velkommen til at kontakte 

bestyrelsen efter den 2. september. 

 

Pladsen ved bagindgangen 

Foreningen har modtaget ca. 53.000 kr. fra Veluxfonden til renoveringen af bagpladsen, så 

denne bliver mere insektvenlig. 

Bestyrelsen vil til generalforsamlingen i marts 2022 komme med et forslag til renoveringen 

af pladsen. Forslaget tager udgangspunkt i de forslag, som tidligere har været drøftet i 

foreningen + det forslag, som 3 elever fra Den Grønne Friskole skrev som afgangsprojekt i 

juni måned. 

Vi er meget glade for, at vi nu får mulighed for at gøre pladsen mere insektvenlig og med 

mere biodiversitet. Hvis du har ideer til pladsen, er du meget velkommen til at sende din idé 

til formand@nf-sundvaenget.dk 

En ting er sikkert. Fliserne skal væk, så tag, så mange som du kan bruge. Så skal vi ikke til 

foråret betale for fjernelse og container. 

Fortsat rigtig god sommer 

Vibeke og bestyrelsen 
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