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Nyhedsbrev maj 2021 

Næsten alle medlemmer er kommet i gang med forårsarbejdet og vi håber, resten har afsat 

de kommende dage til havearbejde, så vi ikke har havelodder, som ikke bliver dyrket. 

 

Fællesarbejde 

Som tidligere annonceret, er der fællesarbejde: 

lørdag den 29. maj kl. 10 til kl. 14 

Søndag den 30. maj kl. 10 til kl. 14. 

Begge dage mødes vi ved fælleshuset, hvor opgaverne bliver fordelt, og medlemmerne får 

et kryds for deltagelse. 

Der ligger mange opgaver og venter på at blive udført, og vi plejer at have det rigtig 

hyggeligt og få udført mange store og små opgaver. 

 

Gødning og grus 

Bestyrelsen har kigget på budgettet, og da nogle af de budgetterede poster, er blevet 

billigere end forventet, bliver der også i år råd til gødning. 

Vi køber 100 poser a 10 kg. Det giver 5 kg pr. havelod. Det er ikke tilstrækkeligt til et helt 

havelod, men de mest gødningskrævende planter kan få ny næring. 

Gødningen udleveres i forbindelse med fællesarbejdet. 

Vi køber også grus til 3 meter stien og 1 meter stierne. Gruset bliver leveret, så det kan 

lægges på som en del af fællesarbejdet. Men det kræver, 

at alle medlemmer har rengjort deres stier, senest lørdag den 29. maj kl. 10. 

Bestyrelsen starter den 29. maj med en lille rundgang i haven, og de medlemmer som ikke 

har rengjort deres sti, får en bøde på 300 kr. som opkræves i løbet af efteråret. 

 

Leje af fælleshuset 

Den elektroniske leje af fælleshuset har givet en del problemer, så derfor går vi i år tilbage til 

papir og blyant. Der hænger en kalender i fælleshuset, hvor medlemmer skriver navn og 

husnummer og evt. telefonnummer på den dato, hvor medlemmet gerne vil leje huset. Og 

husk at indbetale 500 kr. på foreningens konto reg, nr. 5321 Kontonummer 0249327. 
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Kontingent 

Kontingentopkrævningen for andet halvår bliver udsendt i disse 

dage. Generalforsamlingen besluttede en årlig kontingentstigning på 200 kr. pr. havelod, 

som opkræves nu. 

 

Biodiversitet 

Signe Holm holdt et meget oplysende foredrag om biodiversitet. Nogle af os blev meget 

klogere, andre blev kun en lille smule klogere. Signe vil sende os sine slides, så de kan 

lægges på vores hjemmeside eller vedhæftes et nyhedsbrev. 3 elever fra Den grønne 

Friskole vil i de næste 4 uger lave et projekt om biodiversitet med udgangspunkt i 

flisearealet ved bagindgangen. De vil komme i haven og måle op m.v. og har også 

interviewet 3 medlemmer, og vil måske også gerne tale med flere. Så tag godt imod dem, 

hvis du møder dem. Vi glæder os til at læse deres opgave og kan måske få nye gode ideer. 

 

Sankt Hans Aften 

Vi må ikke tænde bål i vores nyttehave, men de tidligere år har vi fået lov til at deltage i 

Sankt Hans Bålet hos fiskerkolonien bag vores nyttehave. Men vi kan jo godt mødes og 

hygge os sammen. Hvis du har lyst til at arrangere Sankt Hans aften for haven, må du meget 

gerne sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk. 

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer og håber, at alle nyder vores dejlige have 

og får glæde af fællesskabet og havens afgrøder. 

 

Vibeke og bestyrelsen 
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