
En lille sommerhilsenfra formanden 

Nyt Fra Kreds& Forbund 

Citerer: Kredsen har fået mange henvendelse fra Københavnske foreninger angående fornyelse af vores 
lejekontrakt. Jeg kan oplyse, at der i øjeblikket er forhandlinger i gang angående vilkår, og det er svært at 
sige, hvornår den endelige aftale ligger klar. Når den endelige lejeaftale er på plads, vil den være 
gældende 30 år frem i tiden som Borgerrepræsentationen har anbefalet. Vores nuværende lejekontrakt er 
gældende frem til 2024. 

Kolonihaveforbundet har i sidste nyhedsbrev anbefalet, at der igen kan vurderes huse på forsvarlig vis. 

Sct. Hans, Loppemarked og Høstfest 

Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen talt om de kommende arrangementer i HF Søndervang 2020. På 
mødet blev det besluttet, at vi ville afvente udmeldingen fra regeringen og myndighedernes side vedr. 
Corona, om hvor mange der må samles af gangen på samme tid og sted, så pt. er vores 
fællesarrangementer ved Sct. Hans og Loppemarked sat på stand by. Men vi vil selvfølgelig informere jer 
om hvad der kommer til at ske, med disse to begivenheder i løbet af det næste stykke tid. 

Vi har også været nødsaget til at tage stilling til Høstfesten i starten af august, og har - desværre for 
mange - og især børnene, været nødt til at aflyse denne dag i år. Grunden hertil er, at der er mange af de 
frivillige hjælpere der har trukket sig, eller ønsker at holde en pause med det frivillige arbejde, og da 
høstfesten kræver en del for at få stablet på benene, mener vi i bestyrelsen, at det vil være ærgerligt at 
mange nye frivillige skal bruge tid på dette, og så evt. være nødsaget til at denne dag pga. nye eller 
ændrede retningslinjer fra myndighedernesside vedr. Corona. 

Klubben 

Klubben har oplyst, at de starter op med at åbne for klubdage tirsdag den 9 juni kl. 19.00-22.00 og vil 
holde åben hver tirsdag og torsdag fra kl. 19.00-22.00 resten af sæsonen, med mindre der kommer nye 
udmeldinger fra myndighedernes side. 

Dog skal der gøres opmærksom på, at klubbens åbningstider skal overholdes.  

Storskrald 

Der er blevet bestilt container til afhentning af storskrald. Denne container vil stå på fællespladsen hvor 
du har mulighed for at komme af med dit affald, så længe der er plads i containeren, denne mulighed har 
du fra lørdag den 6. juni fra kl. 9.00 til 12.00 og igen søndag den 7 juni fra kl. 9.00-12.00 med mindre 
containeren er blevet lukket pga. den er fyldt op. 

Du kan gå ind på Nem affald og læse om hvordan affaldet skal sorteres på følgende adresse: 
www.kk.dk/affald 

 

 

 

 

 

 

 



Dyr I haveforeningen 

Der har desværre været flere episoder i Søndervang, hvor der har været en større mængde/sværm af bier, 
som er sluppet ud fra et bistade i Søndervang. Det er ikke første gang bestyrelsen bliver gjort opmærksom 
på dette. Som udgangspunkt mener vi ikke det hører sig hjemme i en forening, som er meget befærdet af 
mange børn og voksne. Men efter vores sidste snak og vores indlæg i Nyt fra bestyrelsen er vi blevet gjort 
opmærksom på, at vi ikke har været så oplyste, så hvis der er andre der ligesom os, gerne vil vide mere 
om hvorfor bier sværmer, så læs evt. dette indlæg - https://www.biavl.dk/born-unge/laer-om-
bierne/bisvaermen/. Vi er jo godt klar over, at bier gør noget godt for flora og fauna, men vi bliver også 
nødt til at bede vores kære biavlere om at holde øje med evt. døde dronninger, sværme osv. Så det kan 
blive inddæmmet hurtigst muligt. 

Og så en lille anke - hunde skal føres i snor på foreningens område. Vi kan ikke sige det nok gange, og 
har du en lille udbryderkonge/dronning, skal vi bede jer om at sætte hundehegn eller lignende op, så de 
ikke stikker af og løber frit omkring på foreningens områder. 

Containere bag skuret 

Kære medlemmer, det er med beklagelse at bestyrelsen fortsat ser, at der er nogle medlemmer herude, der 
ikke kan finde ud af at bruge vores sorterings containere bag skuret, det er nu 7 uger i streg, vi af den ene 
eller anden årsag ikke får tømt vores ene metal container: Så kære venner; gå nu ind og læs om hvordan 
man sorterer sit affald på www.kk.dk/affald vi ønsker jo alle, at kunne bibeholde denne mulighed for at 
kunne komme af med vores affald. 

Hæk og Indkørsler 

Der er mange haver der er begyndt at trænge til en kærlig hånd. Sørg 
nu for at dit ukrudt bliver taget i hæk og indkørsel,og få nu de brede 
hække klippet ind, så vi igen kan blive en smuk haveforening. Læs 
venligst vores retningslinjer og reglement på Søndervangs 
hjemmeside.Det skal selvfølgelig også siges, at der er rigtig mange 
haver der bliver holdt flittigt og som ser helt fantastiske ud. 

GF 2020 

Den Ordinære Generalforsamling 2020 er fortsat udskudt på ubestemt tid. Bestyrelsen venter på nye 
retningslinjer fra myndighederne om hvor mange vi må være i en forsamling, men mon ikke der er 
mulighed for, at kunne afholde en ordinær GF efter August måned: Bestyrelsen vil selvfølgelig opdatere 
medlemmerne i Søndervang, når vi ved mere om dette.  

Fortsat god sommer 

Som afslutning for nu, så vil jeg gerne som konstitueret formand sige TAK til alle medlemmer for den 
store opbakning i har givet, både til undertegnede og selvfølgelig også til resten af bestyrelsen, og den 
måde i har været med til at få tingene til at ske og fungere her i foreningen, under denne Corona tid. Her 
mener jeg bla. afstand når folk mødes eller når man er på pligt osv. I har været ansvarsbevidste og taget 
de retningslinjer/forholdsregler som myndigheder og regeringen har givet alvorligt, og udvist stor 
disciplin. Så kære medlemmer stor tak herfra. Håber vi alle får en god sommer 2020, trods situationen i 
Danmark. 

PBV Thomas 

 

 


