
Vigtig information!      

Bestyrelsen har konfereret om, hvilke tiltag der skal tages for at begrænse smitten af Coronavirus (COVID-

19) i HF Søndervang, og dermed efterleve de henstillinger og regler regeringen og øvrige myndigheder har 

bedt alle danskere om at efterleve. 

Bestyrelsen har truffet følgende beslutning: 

Foreningshuset lukkes ned for alle aktiviteter og samvær i øvrigt, fra mandag den 16. marts 2020 kl. 12:00 

og foreløbigt frem til den 1. maj 2020.  

Medlemmer der har reserveret Foreningshuset til private arrangementer efter 1. maj, må holde sig 

afventende, da vi ikke på nuværende tidspunkt er klar over om denne pandemi er ovre inden 

udlejningssæsonen går i gang. Betalt leje tilbagebetales hvis en annullering bliver aktuel. Vi understreger, at 

foreningen fraskriver sig ethvert erstatningsansvar ud over dette! På nuværende tidspunkt bibeholdes alle 

opskrevne på udlejningskalenderen, hvis Coronapandemien skulle blive aflyst inden 1. maj 2020.Ønsker i 

allerede nu en aflysning af jeres leje, kontakt da venligst udlejning@sondervang.info. 

Vi opfordrer til at I alle tager situationen alvorligt, og efterlever de givne regler om hygiejne ved brug af 

foreningens toiletter! 

Udgangspunktet for ovenstående tiltag er alene rettidig omhu for at begrænse smittefaren generelt, men 

specielt, som også regering og myndigheder til stadighed argumenterer for, at passe på de ældre og sårbare i 

vores omgivelser. 

Generalforsamlingen der er meddelt til afholdelse den 19. april 2020 kl. 10:00 i foreningshuset er hermed 

også aflyst. Der bliver ikke sat en ny dato lige nu, idet fremtiden er ukendt for os alle! Vi er dog forpligtiget 

til at udsende regnskabet for 2019 jf. Kolonihaveforbundets oplysninger, hvilket vil ske i løbet af uge 12. 

Information om afstemningen; ”Godkendelse af regnskabet for 2019” vil blive meddelt samtidig. Øvrige 

punkter på dagsorden for den ordinære generalforsamling udskydes til senere. 

Vi håber på medlemmernes forståelse for hele denne information. 

Pas på jer selv og hinanden. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

HF Søndervang 


