
December hilsen til alle i HF Blomsten 
Kære alle! 
Så nåede vi frem til årets sidste måned, og hvilket år! Det har da været så specielt, at vi aldrig glemmer det. 
Og lad os håbe denne umulige situation snart får en ende, så vi kan begynde at omgås på normal vis. 
Selvom 2020 har været et besynderligt år, har vi alligevel haft to fællesarbejder, som efter 
omstændighederne gik godt. Og der har også været lidt individuelle sociale arrangementer i foreningen, 
som bestyrelsen ikke har været involveret i. Og det er jo vigtigt at man stadig har nogle ”bobler” at ses 
med. M.h.t. løbende aktiviteter som skrald, grønt, tømning af tank har det fungeret som det plejer, og 
vores fælleslokale har også været lidt udlejet. Men alt i alt har det været et stille år. Og som I ved er 
generalforsamlingen udskudt til næste år, da holder vi først en for 2020 og så en for 2021, - hvis vi da må. 
Bestyrelsen har ikke mødtes fysisk ret mange gange i det forgangne år, men vi har prøvet at holde møde på 
zoom og det gik fint, og var mere effektivt end, når vi sidder omkring bordet, men ikke så sjovt og hyggeligt! 
Havesalg: selvom bestyrelsen ikke har mødtes fysisk, har der alligevel været en del at lave, også for 
vurderingsfolkene. Der har nemlig været flere havesalg og et er undervejs. Alt sammen noget der tager tid. 
Tak for hjælpen også til vandfolkene, som gør et stort stykke arbejde. Heldigvis var de sent ude i år, så vi 
kunne være længe i haverne.  
Nu står vinteren for døren, og derfor minder vi Jer om, at gå forbi Jeres haver ind i mellem, og se til at alt er 
som det skal være. Og kig også lige efter Jeres naboer. Man kan aldrig vide, om vi får ubudne gæster. 
Havepræmierne i år er der lavet lidt om på fra forbundets side, sådan at de hvert år uddeler fem 
ærespræmier blandt de indstillede haver.  I år har vi i Blomsten igen to havepræmie modtagere, nemlig 
Nete og Michael have 71, og Birgitte og Finn have 35, det særlige i år er, at Birgitte og Finne også har fået 
ærespræmien, ret flot! Stort tillykke til begge haver. Og hvordan kan det så festligholdes når alt er aflyst! 
Det blev det søndag d. 6. dec. ved at de fik overrakt præmierne af formanden i Kuhlausgade, og blev 
lykønsket med et glas og lidt andet godt. Det kunne lade sig gøre med passende corona afstand. 

 
Tilbage står at ønske jer alle en rigtig god december, og en god jul, samt et godt nyt år. 
Vi glæder os til at vi igen ses i det nye år! 
P.v.a bestyrelsen Lone R 


