
                 Nyhedsbrev oktober 
Så er det sidste nyhedsbrev for i år     Nu skal vi alle hjem og prøve at holde 

varmen, mens vi glæder os til næste år hvor vi igen skal ud og nyde vores haver. 

D. 1/10 afholdt vi vores hjemflytter fest og vores farvel til Damgården, vi havde en 

kanon fest med masser af dejlig mad og drikke, samt en godt og festlig 

underholdning, hvorefter der var musik og dans. 

Kæmpe tak til festudvalget for en stor arbejdsindsats.      

Torsdag d. 6/10 går Lene og Eva en runde i kolonien sammen med Nikolaj Brejl fra 

kommunen, vi håber at få lov til at fælde de træer der er gået ud – beskære de 

træer som er blevet for store –høre hvordan det går med gennemgangen af vores 

dræn –samt træerne som står rundt om vest kilen. 

Vi håber vi får en masse ud af vores møde med Nikolaj, I skal nok få et ref. af dette. 

Der har igen været problemer med vores grenplads     der er fundet plastpose, 

glas, urtepotter mm. 

Husk at det kun er til haveaffald: grene – blomster – træer – buske. 

Til næste år kommer der et skilt op med hvad og hvor man skal lægge det affald man 

har fra haven. 

Der er kommet et ønske om, at vores referater fra vores bestyrelsesmøder bliver 

lagt på hjemmesiden. På vores bestyrelsesmøde mandag d.3/10, besluttede vi, at vi 

vil sende referatet ud på en fælles mail, så kan alle se hvad det er der lige rør sig i 

foreningen. De ref. fra før 3/10 vil blive lagt på hjemmesiden, dette sker så hurtigt 

som muligt. 

Så har jeg lige en lille efterlysning, jeg har i løbet af sommeren snakket med 2 

kvinder omring at gå vintervagt i ny afd. Kan i to ikke lige give mig en mail med navn 

og hus nr. Så vi kan få jer registreret. Tak. 

Husk der er fællesarbejde lørdag d 29/10 kl. 10 -13.Det er sidste gang for i år, så til 

jer der mangler at lægge timer til fællesarbejde, skal nok tænke på at møde op. 

Vandregnskabet er lige på trapperne, og vil blive sendt ud på en fælles mail. 



Husk når i lukket jeres hus ned for i år, at i ikke skal trække jeres gardiner for, hvis vi 

får uvelkommende gæster, er det godt at de kan kikke ind og se at der ikke er noget 

at komme efter. 

Kæderne bliver sat på og vandet bliver lukket mandag d 31 oktober kl. 17.30. 

Derefter er der ingen kørsel på vores område før vi åbner til foråret. 

I vinterperioden vil vi kun have åben for telefon og computer 1 gang om ugen, 

hvilken dag dette bliver skal vi nok orienterer jer om. 

Tak for et dejligt år. 

Bestyrelsen. 


