
  

  

 

Nyhedsbrev for H/F Syvendehus – September 
 

Sæsonlukning er i år allerede den 5. oktober. 

Vandet lukkes søndag den 5. oktober og herefter begynder gravearbejdet til de nye 

vandrør og brønde. Vi sætte skilte op på pladsen om sidste dato for renovation og 

haveaffald.  

Vi håber gravearbejde og vandtilslutninger, både på de fælles veje og i de enkelte 

haver, vil komme til at gå så problemløst som muligt.  

 

Lidt af hvert 

Trods de lave priser på øl og vand og den succesfulde Grønlandske kaffe, løb festen 

igen rundt. 

Powerpoint filmen, som man kunne se til sommerfesten, om arbejdet før 

Kridthusets ankomst er nu på vores hjemmeside.  

Der er i denne sæson solgt 9 huse. Velkommen til alle de nye beboere. 

 

Hærværk 

Bestyrelsen har igen fået en henvendelse om hærværk. Vi henviser til vedtægterne 

§ 9.Beboelse og brug 

Hvert medlem er overfor for foreningen og dens medlemmer ansvarlig for sin 

husstands og sine gæsters skadevoldende handlinger på foreningens arealer. 

 §21Generalforsamlingen kan ekskludere: 

Hvis et medlem eller dennes husstand og gæster i væsentlig grad overtræder 

ordensreglementet m.m., eller hvis et medlems opførsel eller forhold har vist sig af en 

sådan karakter, at vedkommendes fortsatte medlemskab af foreningen, ikke skønnes 

at være forenelig med andre medlemmers berettigede krav, om betryggende og 



 

ordnede forhold i foreningen og på dennes område. 

 

Vi opfordrer til at alle bidrager til at opbygge fællesskabet i haveforeningen, ved at 

deltage i fællesaktiviteterne og benytte sig af de nye muligheder i fælleshuset.  

 

Generalforsamlingen 

Husk at den til næste år er rykket til maj og holdes for første gang i vores eget hus. 

Vi håber at der vil komme mange flere med til generalforsamlingen når den holdes 

efter sæsonen er begyndt.  

Sæsonen åbner som altid 1. april. Denne gang uden åbning af vand.  

Martina i have 3 vil gerne afløses og vi håber der er en anden der har lyst til at 

fortsætte arbejdet med hjemmesiden. 

 

Tak for i år 

Vi glæder os til næste sæson og håber at alle huse i løbet af foråret har vand i 

husene.  

 

Vi håber på at Kridthuset vil blive til glæde for alle med forskellige arrangementer 

som loppemarked, fællesspisning, bankospil, plantebyttedag osv. Vi håber også at et 

hus hvor alle kan mødes og planlægge samt opslagstavler til diverse opslag kan 

bidrage til at flere har lyst til at deltage i de fælles arrangementer. 

 

Det kommende bestyrelsesmøde er planlagt til: 

Torsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Kridthuset. Alle er velkomne kl. 19.00 – 19.3                                                                                      

 

Venlig hilsen   

bestyrelsen                                                                            
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