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NYHEDSBREV 
Varme sommerhilsner fra den nye bestyrelse. 

Kære naboer og venner i Hf. Syvendehus 
Ved den ekstraordinære generalforsamling i maj i år, blev fire nye medlemmer valgt ind i 
foreningens bestyrelse. Således består den nuværende bestyrelse af formand Martin Frandsen, 
kasserer Poul Collemorten, bestyrelsesmedlemmer Judith Pandrup, Emil Gary og Maria Larsen, 
samt suppleanter Freja Kofoed og Viggo Wichmann. Vi takker for jeres opbakning og ser frem til 
en skøn sommer i Hf. Syvendehus. 


Bestyrelsesmøder og formøder 
Fremover vil der blive udsendt en invitation til formøder, som afholdes omtrent en gang om 
måneden i forbindelse med vores bestyrelsesmøder. Disse formøder giver alle havebrugere 
mulighed for, at møde bestyrelsen, at stille spørgsmål til vores arbejde, samt at drøfte relevante 
sager, som vi efterfølgende kan tage op på bestyrelsesmødet. Så hvis du har noget på hjerte, 
som vedrører vores dejlige forening, så mød op og del det med os. Det næste formøde finder 
sted mandag d. 12. juni kl. 18:30 i Kridthuset. Vel mødt!
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Frivillig fællesarbejdsdag 
Lørdag d. 17. juni kl. 12:00-16:00 afholdes 
vores årlige frivillige fællesarbejdsdag. Vi vil 
sørge for hygge og god stemning, med mad på 
grillen, is i fryseren samt øl og vand på køl. Alle 
fra bestyrelsen vi være til stede og vi håber på 
også at se rigtig mange af jer til hyggeligt 
samvær på denne dag. Øvrige 
fællesarbejdsdage er noteret i foreningens 
kalender på vores hjemmeside 
www.syvendehus.dk og vil løbende blive varslet. 

OBS: særligt til nye medlemmer, husk at alle 
haver har pligt til at deltage ved mindst én af 
disse arbejdsdage.


Haveaffaldscontainer 
I bestyrelsen har vi besluttet at ændre den 
hidtidige åbningstid af haveaffaldscontaineren. I 
en prøveperiode på to måneder, vil containeren 
stå åben hver uge fra onsdag kl. 10.00 til søndag 
kl. 18.00.

Det er vigtigt at bemærke, at containeren kun 
er til haveaffald! Afklippede grene må af 
hensyn til plads maksimalt være én meter i 
længden og bredden og mos og andet skal 
renses grundigt for jord inden det smides i. 
Der må under ingen omstændigheder komme 
jord, grus, sten eller andet ikke brandbart i 
denne container. Dette medfører store 
afgifter og vil resultere, at containerens åbningstid igen vil blive langt mere begrænset. Vi 
håber at denne ordning kan fungere og at vi kan hjælpe hinanden med at bruge 
containeren korrekt.

Vi gør hermed også opmærksom på at de hidtidige åbne mødetidspunkter i Kridthuset, hvor et 
bestyrelsesmedlem har været til stede onsdage 18.00-19.00 og søndage 10.00-12.00 ikke 
længere er aktuelle. Har man brug for at komme i kontakt med bestyrelsen, er man velkommen 
til at skrive en e-mail på: bestyrelsen@syvendehus.dk, lægge et brev i postkassen ved 
Kridthuset, eller møde op til de formøder, som bestyrelsen fortløbende vil invitere til.


Haverunde 
Vi gør opmærksom på de gældende regler om at ukrudt i hækkene mod sti og nabo, skal luges 
inden d. 1. juni. To representanter fra bestyrelsen vil gå en haverunde for at se til, at dette er 
gjort.


Kridthuset 
Har man et ønske om at benytte Kridthuset til et åbent arrangement for foreningens medlemmer 
- for eksempel som Syklubben gør det, eller den forestående Vinsmagning 9. juni, kan man 
kontakte Maria Larsen på e-mail: maria_kamilla@outlook.com for at aftale nærmere. Oplever 
man, at der mangler kaffe, øl, vand eller andet i huset, kan man ligeledes give besked til Maria. 
Man kan i øvrigt holde sig orienteret om arrangementer i foreningens kalender på vores 
hjemmeside www.syvendehus.dk

OBS: tilmelding til vinsmagning skal ske senest fredag d. 2. juni til Judith Pandrup på e-mail: 
ju.pandrup@gmail.com 
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Udlejning 
Som forening er vi i besiddelse af en del stole og borde, som man har mulighed for at leje til 
private arrangementer i sin have. Prisen er 5 kr. pr. stol og 10 kr. pr. bord. Vi har ligeledes nogle 
haveredskaber, som man kan låne mod et depositum. Har dette interesse så kontakt Freja 
Kofoed på e-mail: frejadahlkofoed@hotmail.com og aftal nærmere.


Sort spildevand 
En bekymret mor har gjort bestyrelsen opmærksom på, at I nogle haver ligger dækslerne til 
opsamlingstanke med sort spildevand løst. Derfor, af hensyn til alle de små børn som løber rundt 
her i foreningen, vil vi bede om, at de som af og til eller ofte får besøg af små børn, tænker over 
at disse dæksler er ordentligt fastgjorte eller anbringer en blomsterpotte, sten eller noget andet 
tungt derpå, så børnene ikke kan lege på dækslerne og i værste fald falde i tankene.


Restancer 
Efter kasserer Poul Collemortens opsang ved Generalforsamlingen, kan vi oplyse at alle (på nær 
én) har betalt deres restancer, og det er vi i bestyrelsen glade for. Vi vil opfordre på det kraftigste 
til, at alle for fremtiden betaler deres regninger til tiden, så kassereren kan lave sit arbejde uden 
at skulle rundt og opkræve penge hos folk. Det er ikke rimeligt! Derfor takker vi på forhånd for 
jeres forståelse og samarbejdsvilje.


Nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet vil fremover blive sendt ud i begyndelsen af hver måned. Hvis du har ønske om at 
gøre opmærksom på en event eller andet i foreningen, så send os en mail inden d. 1. I måneden.


Med ønske om en rigtig dejlig juni måned med masser af socialt samvær og stort fremmøde ved 
de forskellige arrangementer.


Bestyrelsen Hf. Syvendehus
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