
 

 

 
Nyt fra formand og forbund og kreds
Der er pt. ikke noget nyt fra kreds og forbund.
Medlemmerne har modtaget invitation til at deltage i møder, arrangeret af Kreds og 
Forbund, men ingen har tilmeldt sig!
 
Der afholdes møde i Kongelundshaverne mandag den 9. september, Thomas og Peter 
deltager. 
 
Foreningens område: 
Have 88 er solgt på internlisten til have 87. Have 87 skal nu sælges.
 
Vi undersøger pt. muligheden for nogle effektive 
og stier. Herom nærmere senere.
 
Skraldebilen har kommenteret på
vejene, hvilket besværliggør hans mulighed for at komme ind og ud af skraldebilen, 
da hækkene flere steder er for brede. 
Der opfordres derfor til at hække
hæk til hæk (genbo) og max 160 cm.
Undtaget er hækkene ud mod Kongelundsvej og Oliefabriksvej, samt øl
højden max. må være 180 cm.
 
 
 
 

 

Nyt fra formand og forbund og kreds 
Der er pt. ikke noget nyt fra kreds og forbund. 
Medlemmerne har modtaget invitation til at deltage i møder, arrangeret af Kreds og 

har tilmeldt sig! 

Der afholdes møde i Kongelundshaverne mandag den 9. september, Thomas og Peter 

Have 88 er solgt på internlisten til have 87. Have 87 skal nu sælges.

Vi undersøger pt. muligheden for nogle effektive solcellelamper, til opsætning på veje 
og stier. Herom nærmere senere. 

Skraldebilen har kommenteret på, at det til tider er svært at komme igennem på 
besværliggør hans mulighed for at komme ind og ud af skraldebilen, 

er for brede.  
hække-målene overholdes der skal min. være 3 meter fra 

hæk til hæk (genbo) og max 160 cm. i højden ud mod vejene.  
Undtaget er hækkene ud mod Kongelundsvej og Oliefabriksvej, samt øl

være 180 cm. 

Nyt Fra Bestyrelsen 

 

Medlemmerne har modtaget invitation til at deltage i møder, arrangeret af Kreds og 

Der afholdes møde i Kongelundshaverne mandag den 9. september, Thomas og Peter 

Have 88 er solgt på internlisten til have 87. Have 87 skal nu sælges. 

solcellelamper, til opsætning på veje 

at det til tider er svært at komme igennem på 
besværliggør hans mulighed for at komme ind og ud af skraldebilen, 

der skal min. være 3 meter fra 

Undtaget er hækkene ud mod Kongelundsvej og Oliefabriksvej, samt øl-stierne, hvor 

Bestyrelsen –september 2019 


