Nyhedsbrev januar 2021
Godt Nytår.
VI håber alle medlemmer er kommet godt ind i et nye år. Og allerede nu kan vi så småt begynde at tænke
på, hvor radiserne skal sås og hvor det i år er bedst at lægge kartofler. Om få uger kan vi købe kartofler til
forspiring. Flere planter kan også snart sættes til forspiring i vindueskarme.

Generalforsamling 2021
De første tegn på, at havesæsonen snart kommer, er vores generalforsamling.
I år holdes den torsdag den 11. marts kl. 19 på ”Loftet” Øresundvej 3, 2300 København S.
Hvis du har et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes til formand@nfsundvaenget.dk senest den 31. januar 2021

Ledige havelodder og ledig plads i et medlemshus.
Flere medlemmer har desværre i løbet af efteråret opsagt deres medlemskab af vores forening. De fleste
fordi de fraflytter Københavns Kommune.
Det betyder, at der er ledige havelodder og ledig plads i nogle få medlemshuse.
Hvis du er interesseret i at flytte havelod eller flytte dine haveredskaber m.v. til et andet medlemshus, skal
du sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk senest den 15. februar.
Tildelingen sker efter anciennitetsprincippet (jfr. Vores haveorden)
Følgende havelodder er ledige:
22, 36, 39, 140, 167, 168, 173b, 182, 183 og 204
Hvis du er i tvivl om, hvor havelodderne er placeret, ligger der en haveplan på vores hjemmeside.
nf.sundvaenget.dk
Ifølge vores nuværende aftale med Københavns Kommune, er der 35 medlemmer, som har ret til 2
havelodder. Der er p.t. 31 medlemmer med 2 havelodder, så 4 nuværende medlemmer har ret til et ekstra
havelod. Hvis du er interesseret i havelod nr 2, skal du sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk
senest den 15. februar.
Der er ledig plads i følgende medlemshuse:
1d, 9, 31, 41a
Hvis du ikke har adgang til et medlemshus eller hvis du ønsker at flytte medlemshus, skal du sende en mail
med angivelse af husnummer til formand@nf-sundvaenget.dk senest 15. februar.
Også ved tildelingen af nyt medlemshus anvendes anciennitetsprincippet.
Hvis du ikke kan huske din anciennitet, står den på din kontrakt, men formanden har en kopi af din kontrakt
liggende, hvis du ikke lige kan finde din.

Hvis du ved, at du ikke har tiden eller kræfterne til at passe din nyttehave i år, bedes du venligst sende en
mail herom snarest til formand@nf-sundvaenget.dk

Vi håber således at have afsluttet den interne rokering senest 1. marts, så vi fra den dato kan byde nye
medlemmer velkomne.

Ventelisten:
Vi har besluttet at der kun kan være 75 personer på ventelisten. Vi åbner ventelisten den 1. marts kl. 8.00
Interesserede skal sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk indeholdende navn, adresse,
telefonnummer og mailadresse. Optagelse på ventelisten koster 200 kr. Mails modtaget før den 1. marts
kl. 8.00 kommer ikke i betragtning.
Sidste år var der rift om at komme på ventelisten. Den var åben i 7 timer.
Vi skriver også et opslag på Facebook, og på vores hjemmeside.

Vi håber mange medlemmer har tid og lyst til at deltage i generalforsamlingen den 11. marts og således få
en god start på sæsonen 2021.01.
Mange hilsner
Vibeke og bestyrelsen

