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Kredsbestyrelsen
Ansvarshavende redaktør
Inga Jørgensen
23 24 03 47 efter 19.00

Kredsformand:
Inga Jørgensen
Kun efter kl. 19.00

23 24 03 47

Bladets adresse
Vognmandsmarken 18, st. th.
4000 Roskilde
kredsformand@roskildehaveselskab.dk

Granly:
Formand Mogens Jensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
24 47 74 65
20 93 53 06

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Erik Torbensen
Haven
Kasserer: Johnny Petersen
Tlf. tid mandag 18-19

230 haver
46 36 02 83
46 56 54 83

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
Medio januar 2014.

Maglehøj:
Formand: Hans Bøttcher
Kasserer: Frida Mølgaard

258 haver
46 36 43 14
28 29 44 89

Stof til næste nr. sendes senest
3. januar 2014 til:
kredsformand@roskildehaveselskab.dk

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Allan Thiberg

160 haver
23 35 17 88
40 35 58 29

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer: Martine Schwartz

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Anne Lea Christensen

105 haver
30 84 15 62
44 33 54 99

Bregnevang:
Kontakt: Kirsten Fokdal

11 haver
46 75 38 12

27 36 92 82

I alt 1.176 haver
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Kredsen
Kære Kolonister,
Du har nu fokuseret på det første nummer af det elektroniske ”Over Havelågen” og vi håber du tager
godt imod det.
En af baggrundene for at overgå til det elektroniske medie, er at det bliver krævet af os som privatpersoner at snart sagt alt skal foregå elektronisk. Så sparer Haveselskabet naturligvis også penge,
og det er jo ikke så ringe.
Hvis du ikke har mulighed for at læse ”bladet” elektronisk, skal du henvende dig til din bestyrelse som
har lovet at skrive bladet ud til dig.
Stormen har lagt sig i bogstaveligste forstand og vi håber den ikke har udrettet de store skader hos
de enkelte havelejere og i foreningerne.
På sidste hovedbestyrelsesmøde blev dels vedtaget nogle ændringer til vurderingerne dels orienteret
om ændringer der er foretaget i købs- og salgsudvalget.
Ændringerne omfatter bl.a. prisfastsættelse og afskrivning på drivhuse samt prisfastsættelse og
afskrivning på fundamenter.
Ud over dette, er sket en afklaring af, hvorledes bjælkehuse og tagdækning med ondulineplader skal
vurderes.
Roskilde Haveselskab afholder generalforsamling den 12. marts 2014. Det sker i Ringparkens
beboerhus på Sdr. Ringvej.
På generalforsamlingen skal bl.a. behandles forslag til nye vedtægter.
Der serveres et par stykker smørrebrød fra kl. 18:00. Alle medlemmer er velkomne.
Ønsker man at deltage i spisningen skal man tilmeldes gennem egen forening.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden for Roskilde
Haveselskab senest den 15. januar 2014.
Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul samt et godt Nytår.
Vi glæder os til at mødes i den nye sæson.
PS: HUSK AT LUKKE FOR VANDET INDEN FROSTEN SÆTTER IND FOR ALVOR.
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Kære havelejere tak for sæsonen 2013
Det har været et år med et koldt forår, men til gengæld en god og varm sommer, det er jo godt
at få ladt batterierne op til en kommende vinter. Vi har jo i bestyrelsen haft en del udfordringer,
ikke mindst det lave fremmøde til fællesarbejde giver os hovedbrud. I år havde Hans og undertegnede lavet en arbejdsplan for hele året, den kunne vi dog langt fra leve op til, ærgerligt også
fordi der er MANGE ting der trænger til et løft, så er det jo godt, vi kan trække lidt på alle de
gode mennesker, der giver et nap med.
Vi har brugt RIGTIGT meget tid på at få brandforsikringerne fra nogle haveejere, i skrivende
stund mangler vi stadig 19 der IKKE har afleveret, husk på at vi bad om dem helt tilbage til den
5. maj, så bliver det sgu lidt surt at lave foreningsarbejde.
Vi har som noget nyt valgt at omtale vores haveforening via et par annoncer, i Roskilde avis,
mange borgere i Roskilde ved vel knapt at der findes mange skønne haveforeninger i byen, det
vil vi gerne sætte fokus på, der er selvfølgelig også en bagtanke, kan vi hjælpe de 25 haveejere,
der vil sælge med at skabe interesse om netop deres have, så er det jo godt.
Fugleskydning, banko, turen til Bonbonland, cykelturen med styrmand ”Filler” i spidsen, ja noget
sker der herude, men har du lyst og ideer så giv os et ring, så vil vi kikke på det.
Hække
Noget af det vi har brugt rigtigt meget tid på, er kontrol af om din hæk er klippet, kom nu vi gider
ikke rende rundt og lege ”politi”, få det nu GJORT til TIDEN, godt så er vi enige om det.
Tak for hjælpen og tillykke med have præmien
Fredag den 20. september mødtes 32 personer i foreningshuset, anledningen var at syv haver
var udtaget til havepræmie, det var vi i bestyrelsen enige i var værd at fejre. Maglehøjs formand
Hans Bøtcher bød de fremmødt velkommen og ønskede tillykke med præmien som den
smukkeste og mest funktionelle have, udover præmier modtog hver have en smuk buket
blomster.
Udover de personer der var til stede på grund af præmierne, var det også vigtigt for bestyrelsen,
at markere og takke de personer, der altid stiller sig til rådighed, når der måtte være behov for
en ekstra indsats, tak til jer fordi vi aldrig henvender os forgæves, der er rigtig mange opgaver,
der udover fællesarbejdet skal udføres i Roskildes største haveforening.
Tak til Tom for vildsvinet, til Dorthe og pigerne, Dorthe havde kreeret en skøn buffet, pigerne
sørgede for at der ikke manglede noget……på tallerkenerne, en flot borddækning som vores
skønne piger Connie og ”Nethe” stod for en dejlig aften, som mange gerne ser gentaget.
Lukning af vand
Vi forventer at lukke for hanerne i starten af november, HUSK at lukke jeres stophaner, tømme
vandrørene så undgår i jo bøvl, når vi igen til foråret starter op på endnu en sæson i vores
skønne haveforening.
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Generalforsamling 2014.
Jamen hvorfor ændre på en god tradition, afholdes i Ringparkens beboerhus, lørdag den 8.
februar, husk nu at vil du være med til at bestemme, og dermed kunne stemme, så MØD op, på
gensyn.
Vi vil da gerne løfte sløret for noget af det der vil komme i ”spil”, bod for manglende fremmøde til
fællesarbejde hæves til 1.000 kroner. Vi har behov for mindst 2 nye i bestyrelsen, fra 2015
indkaldelse via mails. Ny forretningsorden for revisorer.
Klipning af din hæk
Du ved det jo godt, det står jo i love og ordensregler, husk at din hæk skal være klippet senest
1. oktober 2013. Så kan du til gengæld også vente til 15. juli 2015 med at klippe næste gang.
Renovering af faskinen ved foreningshuset
Den nuværende faskine har aldrig fungeret, vandet har stået højt bag foreningshuset og
samtidig løbet ind i de nærmeste haver til stor gene for haveejerne, det har vi nu fået rettet op
på, den nuværende faskine er renset op, vi har ført en ledning ind på genbrugspladsen og
anlagt en faskine så vi ikke fremover skulle have vand stående overhovedet.
Ny bestyrer af foreningshuset.
Vi har sagt farvel til Anette og tak for samarbejdet. I stedet overtages udlejning og drift af
bestyrelsesmedlem, Agnete Albrechtsen, have 85, tlf. nr. 28985998, tirsdag og torsdag mellem
19.00-20.00.
Træffetid udenfor havesæsonen
I perioden fra den 1. november til den 1. april, kan du ringe mandage mellem kl. 17.00-20.00.
Benyt telefon nr. 51 89 52 11. Eller du kan sende en mail til post@hfmaglehoej.dk. Vi besvarer
henvendelser hurtigst muligt.
På vegne af bestyrelsen
Tak for denne sæson
Ole Schneider
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www.rormosen.dk

Kære Medlemmer,
Så gik sæson 2013, men hvilken utrolig sommer vi fik i år. Vejret var så afgjort med kolonihavefolket i år. Der duftede rigtig godt af grill hele sommeren, så vi håber også i har nydt den gode
sommer.
Over Havelågen
Du sidder nu med første digitale eksemplar i hånden, fremover vil informationer fra diverse
foreninger kun være at finde på Roskilde Haveselskabs hjemmeside, som du finder på
www.roskildehaveselskab.dk
Over Havelågen vil selvfølgelig også være på vores egen hjemmeside. Såfremt du ikke har
mulighed for at se det på nettet – så kan du altid bede bestyrelsen om at printe ”Over Havelågen”
ud. Giv os et kald, så sender vi det som papirkopi med posten. Næste nummer udkommer primo
januar 2014.
Sommerfesten
Det var bare en rigtig god fest, stor tak til festudvalget, og især alle jer der mødte op, og gjorde
festen rigtig hyggelig. Tror vi var mange der var overraskede over at kunne tælle 60 personer, da
vi var flest. Der var god mad, god øl og vin og super velsmagende frilandsgris, og vi var også
mange der nød aktiviteterne, især hvis vi vandt.
Havevandring
Bestyrelsen gik havevandring i september, og efterfølgende var vi glade for at se, at i som var lidt
bagud gjorde noget ved det.
Lotteri
På sidste containerdag den 1. september, der trak vi jo vinderne af efterårslotteriet. Stort tillykke
til have 17 som løb med første præmien på kr. 1.000,-, have 43 og 50 løb hver med kr. 500,-.
Chancen i foreningens lotteri er noget større end i lotto. Tak til alle som deltog.
Hjemmesiden
Som nævnt måtte vi lave hjemmesiden helt om. Vores udbyder af webhotel, understøttede ikke
længere det programmeringssprog vi brugte. Vi håber i vil tage godt imod den nye side. Den er
altid opdateret, her finder du alt mellem himmel og jord, og skulle du have en god idé til hvad vi
evt. mangler på siden, så kontakt os venligst, gode råd modtages med glæde. Benyt hjemmesiden hvis der er noget du er i tvivl om, adressen er www.rormosen.dk.
Vand
Grundet den varme sommer, brugte vi meget vand i år. Der vil komme en stor ekstraregning fra
Roskilde Kommune, men det er jo svært at gætte på, hvordan sommervejret bliver.
Generalforsamling
Datoen er fastlagt, det bliver den 5. februar 2014, kl. 18.00, i Rørmosen’s beboerhus. Som
sædvanlig byder foreningen på stegt flæsk og persille sauce, alternativt varmrøget laks til jer der
hellere vil have fisk. Kom og vær med til at bestemme hvad du mener, vi evt. burde lave om. Hele
bestyrelsen er nærmest på valg i 2014, det laver vi lidt om på, så 2 vælges for 1 år, og 2 for 2 år,
så får vi bedre balance i bestyrelsen. Nærmere følger med indkaldelsen i januar 2014. Husk at
forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10. januar 2014.
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Indbrud
Vær opmærksom, sæson for indbrud er startet. Bestyrelsen har kendskab til 3 indbrud, begået i
weekenden slut september. Kig ind til din nabo når du er i kolonien, nabohjælp er forebyggende.
Rør-æg
Nogle har hund, andre kat, og så er der Kai. Det startede med, at han ville glæde sine børnebørn
med nogle høns i maj måned i år, men det gik ikke helt som beregnet. Pludselig skulle der
bygges et hønsehus, de kan altså ikke bo i en flyttekasse. At bygge et hønsehus er nu ok, men
når instruktionen er på tysk, bliver det noget af en opgave. Nu kender Kai nemlig det tyske ord for
rottesikring, for sådan en er der nemlig – godt gravet ned. Det hedder for øvrigt Nagetierschutz.

Men det endte jo godt, nu findes der et flot hønsehus i hans have, han pusler om sine små
venner og de værdsætter hans omsorg, så de lægger æg på stribe – faktisk 150 styk pr. måned.
Det er ikke tilladt at have en hane gående i kolonihaven eller for den sags skyld i et parcelhus.
Kai har tre, 2 vandhaner og en vejrhane, men det har han tilladelse til.

Mangler du et enkelt røræg til den røgede ål til jul, så er Kai’s have afgjort et besøg værd.
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Juleknas
Julen nærmer sig jo med hastige skridt, og vi skal alle til at vænne os til at gå på indkøb mellem
gran og julelys, og derfor kan et morgensmil være på sin plads. Fra den 1. december har vi derfor
en julehistorie på vores hjemmeside – 1 afsnit pr. dag frem til og med den 24. december.
Julehistorien kommer til at hedde: ØH…
Kig på hjemmesiden, www.rormosen.dk fra 1. december. Der er julesmil til imødegåelse af en
kold vinterdag.
Hastighed
Husk nu, max. 20 km/t i kolonihaven, der er børn der leger her og vi ønsker ingen ulykker.
Behov for hjælp
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at
hjælpe.
Til slut
Er der kun at sige tak for året der gik, bestyrelsen glæder sig til at se jer i ny og næ, samt i 2014.
På bestyrelsens vegne ønskes alle en rigtig god jul og godt nytår, som snart står for døren.
Allan Carlson
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Lukning af vandet
Havesæsonen er slut, georginerne taget op, æblerne plukket og det er slut med at luge for i år!
Søndag den 27. oktober lukker vi for hovedhanen i Solvang og går en runde og lukker for alle
havernes jordstophaner. Vores vandforbrug i år er ca. det samme som sidste år, og det koster ca. kr.
95.000,-.
Vores vandforbrug i år er ca. det samme som sidste år, og det koster ca. kr. 95.000,-.
Forbrug 2009-2012 i liter pr. have pr. dag
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Hold øje med vores hjemmeside solvang-hf.dk, hvor vi offentliggør vandforbruget for 2013 måned
for måned i alt, i alt pr. have og i alt pr. have pr. dag. Vi mangler pt. den sidste aflæsning for oktober
måned.
Forbrug 2013 i liter pr. have pr. dag
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HUSK: Vand er dyrt og dyrebart og vandspild er forbudt ved lov!
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Indvielse af Foreningshuset
Søndag den 18. august regnede det temmelig meget, men
alligevel dukkede næsten 50 medlemmer op til indvielsen af
vores nye Foreningshus på Vestvej 44.
Med lånte parasoller og
grill blev festen fin og
udendørs, og alle kunne
få pølser med brød, øl,
vand, kaffe, kage og is.
Der var dåsebod og ballonskydning og rigtig godt humør over
hele linjen.
Tre af de medlemmer,
der har gjort allermest for
at få huset op at stå og blive helt færdigt, fik en symbolsk
erkendtlighed som tak for indsatsen. Det har været en
ordentlig omgang, som
har taget hele sommeren,
og vi er alle sammen de
frivillige kræfter evigt
taknemmelige. Uden dem
– ingen nævnt, ingen glemt – havde vi ingen forening. Nu har vi
et dejligt, velfungerende Foreningshus, der forhåbentlig vil blive
brugt til både møder og fester i mange år fremover.
Julefrokost
De næsten 30 frivillige i Solvang, der hver især passer store og små opgaver for foreningen i løbet af
året, er i år inviteret med ledsager til julefrokost på Roskilde Bowlingcenter den 7. december. Vi
håber på en dejlig aften med god mad og regulær sportsånd. Husk, bindende tilmelding inden 30.
oktober!
Alle med et tillidshverv i Solvang bedes venligst meddele formanden, om de ønsker at fortsætte eller
ej til næste år.
Efterårsmøde
Onsdag den 30. oktober kl. 18.00 holder vi Fællesmøde i Æblehavens Beboerhus, og det bliver
ganske som det plejer med stegt flæsk og persillesovs og kylling til dem, der ikke spiser svinekød. I
år kan man så købe øl, vand og vin, og man kan købe lodder i det amerikanske lotteri. Alle indtægter
går til gevinster.
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De 3 udtagne haver får selvfølgelig uddelt Kolonihaveforbundets præmie og diplom for velholdt have.
Vi vil også gerne vise rundt på vores hjemmeside, selvom den måske ikke når at blive helt færdig.
Men det bliver den nok alligevel aldrig, for der er næsten frit slag for gode input og ideer til, hvad den
skal indeholde, og alle med tid, lyst og evner er velkomne til at være med til at bygge på med viden
og erfaring. Sidste nye skud på hjemmesidestammen er Diskussionsforum, hvor man kan købe,
sælge, bytte, videregive gode råd, diskutere væsentlige emner i haveforeningssammenhæng eller
bytte sin fællesarbejdsdag. Det er kun medlemmer, der kan være med, og man tilmelder sig i øverste
højre hjørne.
Desuden skal vi tale lidt om affaldssortering og indbrudssikring, og vi skal synge et par gamle
Solvang-sange, der havde forputtet sig i arkivskabet.
Sidste fælles arbejdsdag
Søndag den 6. oktober var sæsonens
sidste fælles arbejdsdag, og alle var
inviteret til kaffe og kage kl. 11.30.
Igen mødte rigtig mange medlemmer
op til et par hyggelige timer i en
solbeskinnet og til perfektion
efterårsrengjort have.
To af de nye medlemmer havde bagt,
og bestyrelsen lavede kaffe.

Info
Information om fællesarbejde, renovation og åbning for vandet i 2014 kommer på hjemmesiden og i
skabene, så snart vi har planlagt den nye sæson. Der bliver ikke sendt nyhedsbreve ud hverken pr.
e-mail eller med posten, men er man ikke på nettet, og kan man ikke komme forbi Foreningshusets
udhængsskabe, er man selvfølgelig velkommen til at ringe til formanden.
Bestyrelsen
Rigtig mange væsentlige opgaver bliver varetaget af frivillige kræfter i Solvang, og vi nyder alle
sammen godt af, at der er nogen, der gider yde en indsats for fællesskabet i deres fritid. Heldigvis er
mange af disse opgaver forholdsvis begrænsede og overskuelige, og derfor er det som regel ikke
svært at få opgaverne fordelt.
Anderledes er det med bestyrelsesposterne. Det er almindelig kendt, at bestyrelsesmedlemmer går
ned med stress og bliver tvunget til at skære de mindst vigtige ansvarsopgaver – som f.eks. frivilligt
arbejde – fra og koncentrere sig om de mest nødvendige. Således også i Solvang.
Et tillidshverv i en haveforening skal ikke være et pres eller en sur pligt, men noget man passer, fordi
man har evner og overskud til det, og fordi man synes, det er sjovt og lærerigt. Der er mange timers
arbejde i at drive en forening, 1½ - 2 årsværk i alt er ikke urealistisk, og det kræver mere og mere
administration og it-kendskab foruden alle de praktiske opgaver.
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Til generalforsamlingen i 2014 skal Solvangs bestyrelse udskifte 4 medlemmer. Vi skal finde 4
medlemmer med tid og lyst tilovers til engageret foreningsarbejde. Vi kommer til at mangle en
praktisk mand og en praktisk kvinde, et administrativt menneske og en kasserer.
En forening driver ikke sig selv og kan og må ikke drives af en eller to personer alene. Det er ulovligt
ifølge vedtægterne, og det er udemokratisk og alt for skrøbeligt. Melder ingen sig til de ledige
bestyrelsesposter, er proceduren den, at der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, indtil
nogen gør. Derfor, kære medlemmer, beder vi jer hver især overveje Solvangs fremtid og jeres eget
medansvar for foreningen.
Det er ikke nødvendigvis svært at sidde i bestyrelsen, men det sluger en masse tid og kræver
engagement og ansvarsfølelse. Til gengæld er det et rart samarbejde om rare ting og med respekt
for den enkeltes evner. Og så holder det de små grå i gang!
Ekstern revision
Vores erhvervsforsikring, der er tegnet kollektivt af Kolonihaveforbundet dækker ikke f.eks.
underslæb, med mindre årsregnskabet hvert år bliver godkendt af en ekstern autoriseret revisor.
Derfor har vi kontaktet et revisionsfirma til at varetage opgaven, og de overtager samtidig bogføring,
årsregnskab og budget fra 1. november 2013, fordi vores kasserer mangler tid. Betalinger og
opkrævninger ligger fortsat i eget regi. Det betyder ikke bare en ekstra udgift for foreningen, det
betyder også, at det nu bliver nemmere at finde en ny kasserer.
Vurderinger og afståelser
Vores overordentligt kompetente og flittige vurderingsudvalg har haft urimelig travlt i år. I alt har de
foretaget 18 vurderinger, herunder vurdering af Foreningshuset nr. 44. I alt 13 haver er afstået, et par
enkelte har fortrudt, og der er derfor 3 haver tilbage, som ikke er blevet solgt i år. Det betyder, de skal
have foretaget en ny vurdering i 2014. Fordi vurderinger kun er gældende i indeværende kalenderår,
og alle derfor gerne vil have vurderet så tidligt på sæsonen som muligt for at have god tid til at finde
en køber, har nogle valgt at lade sig skrive op på vores nyoprettede venteliste til vurdering i 2014.
Generalforsamling 19. februar 2014
I starten af februar 2014 vil alle medlemmer modtage et almindeligt brev med indkaldelse til ordinær
generalforsamling samt årsregnskab for 2013 og budget for 2014. Bestyrelsen håber på stor
deltagelse. Kun ved at deltage i demokratiet og møde op kan man få indflydelse på foreningens
fremtid. Mange har en mening og vil gerne i løbet af året øve indflydelse på bestyrelsens
beslutninger, men det er altså på generalforsamlingen, tingene skal siges, diskuteres og besluttes.
Alle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde inden 10. januar 2014. De kan afleveres i
Foreningshusets postkasse eller på formandens privatadresse.
Indbrud
Husk at se til haven i løbet af vinteren. Ring til formanden, hvis du eller andre har haft indbrud, og
husk at anmelde det hos politiet. Vejkoden er HK-SOLVANG 2816.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle Solvangs medlemmer en rigtig dejlig vinter!
Anne Marie
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
En fantastisk sommer er ved at gå på hæld, den sommer kan vi vist ikke klage over. I dag søndag
den 27-10-2013 var vores sidste dag på ”Mini Kara”. H/F Hvilens bestyrelse takker pænt af for i år og
på gensyn til april 2014.
Hvilens bestyrelse har haft rigtig travlt i år, som alle er bekendt med havde vi 50 års jubilæum, vi
takker alle haveejere der deltog på vores jubilæumsdag og også til de andre haveforeninger i
Roskilde, og en særlig tak til vores borgmester Joy der havde taget sig tid til at komme i Hvilen.
Når nu alt det er på plads, må vi da også give et suk, der har i år været både store og små problemer
at tage sig af, vi skal minde jer om at det ikke bestyrelsen der stikker vores love og regler ud, det er i
tidernes morgen besluttet på en generalforsamling, vi er der for at disse bliver overholdt, det kan til
tider være øv, når haveejere syntes, at nu er bestyrelsen for meget, så må i sørme møde op på vores
generalforsamling og være med til at få indflydelse og ikke bare gå og brokke jer, det kan vi ikke
bruge til noget.
Vi skal gøre opmærksom på når man flytter fra en adresse til en anden skal man meddele
bestyrelsen herom, det går ikke automatisk via folkeregisteret.
Og husk det er lovpligtigt at man skal have en brandforsikring, så få det ordnet hvis du ikke
har en.
Lukning for vand:
Når Haveforeningen lukker for vandet, så husk at i også for tømt jeres rør for vand og lukket for jeres
stophaner, så vi ikke for problemer når vi åbner for vandet til april, med vand der står og løber både
ude og inde i huset, det er jo ikke alles tlf. numre vi har desværre.
Generalforsamling:
Vores generalforsamling har vi allerede en dato for og det er den 16-02-2014 kl. 13.30 i Ringparkens
beboerhus, der vil komme en indkaldelse i januar pr. brev som vi plejer.
Sommerangementer:
Vi har nu i 50år afholdt flere forskellige angementer i løbet af sommeren, men vi må nu se i øjnene at
der ikke mere er den store tilslutning til disse ting, undtagelse er børnedagen som går rigtig godt, og
den vil vi selvfølgelig bibeholde, og gøre noget mere ved.
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Hf. Hvilen, ww.hvilen.dk
Kom ud af busken såfremt i har nogle idéer til hvordan vi ellers kunne forme vores angementer, det
er i hvert fald slut med det store telt, da det koster rigtig mange penge til de mennesker der deltager
det er os alle der er med til at betale. Alle forslag modtages og vil selvfølgelig blive behandlet, i er
velkomne til at lægge dem i foreningens postkasse eller kom frem med dem til generalforsamlingen.
Det var alt for denne gang.
Alle ønskes en rigtig glædelig Jul og vi ses i april.
Med venlig hilsen
H/F Hvilens bestyrelse
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”Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler…” ja vi må jo sande, det er
blevet efterår – bladene blæser af træerne og fra skoven ind over os – og lander i
tagrenderne – husk lige at rense dem inden efterårsregnen kommer….
Sikken da en forrygende sommer vi har haft – et køligt fugtigt forår ja, men til
gengæld tog solen revanche i alle sommermånederne – det er sådan en sommer,
det er absolut lykke at have kolonihave!
Nu har alle pakket sammen og forskanset sig i lejlighederne, men weekendturen
går nok atter forbi haven for at se hvordan det står til.
Fugle og egern har også trukket sig lidt tilbage, men vil stadig gerne fodres, så tag
bare det gamle brød med ud i haven – men læg det på et fuglebræt, så vi ikke
tiltrækker andre ikke så velkomne dyr.
Tak for en god sæson med masser af aktive og aktiviteter!
Skrald og skraldebar
Skraldet blev med stor succes samlet ind i oktober måned med – tusind tak til
vores skraldemænd – og tak til vores bartendere, som tog tjansen med at holde
baren åben i samme periode – og endda også servere stegeben en af dagene.
Tak til alle der har været aktive i sæsonen – der er mange, der har taget et lille
slæb her eller der, og det er vi rigtig glade for – det
er et unikt fællesskab. Mange mødtes til hjælperfesten, hvor
GRANLY band spillede op til dans og vi havde en rigtig fornøjelig
aften.

Renovering af Granlyst og kontorhuset
Har du været forbi kontoret for nylig har du set, at trappen næsten er revet ned – den var
gammel og trinene uforsvarligt skæve, så nu skulle det være. Der er fuld gang i at fjerne det
sidste og inden længe står der nok en flot ny trappe.
Der er også opgravning i Granlyst ved toiletterne, der skal fliserne justeres, så vi ikke skvatter
over dem, når blæren skal tømmes. Ikke fordi vi er klodsede, men nogen gange har man jo
mere styr på bentøjet end andre, især når der er fester i huset.
Det hele skal nok blive rigtig flot – og som sædvanlig er det vore trofaste hjælpere, der ordner
det. Tusind tak til jer for indsatsen – og har du god tid i hverdagen, så stik hovedet ind en
formiddag, der er altid brug for en hånd mere.

Vinteråbent
Nu er det ved at være en tradition – for 3 år holder vi vinteråbent – det passer med en
søndagstur ud og kigge til haven – fodre fuglene – og så ind i Granlyst og få varmen med en
kop kaffe – eller en øl/vand. Så der kan vi atter mødes, det er:

Søndag den 24. november 2013 kl. 13-15 samt
søndag den 26. januar 2014 kl. 13-15.
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HUSK at lukke for vandet
Ja ikke i dag, men i november.
frostsprængte vandrør, springer
Så vil du spare dig selv for en
Se vejledningen, der sidder i
rørene.

Hvad kan være mere irriterende end
rørene koster det – både reparation og vand!
uventet overraskelse, så vær i god tid.
glasskabene i H/F Granly om tømning af

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes lørdag, den 15. februar kl. 13 i Ringparkens Beboerhus.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
sendes til formanden: Mogens Jensen
Støden 3, 2.
4000 Roskilde
Så de er formanden i hænde senest den 10. januar.
Indkaldelse, indkomne forslag regnskab og budget m.m. udsendes til alle medlemmer senest 14
dage før generalforsamlingen.

Kontortider i vinterhalvåret
Frem til 1. april er der ikke åbent for personlig henvendelse, men det er muligt at ringe til
formanden,
Mogens, 24 47 7465; eller til kassereren, Gitte, 20 93 53 06,
Primært mandage 18.30 – 19.30. Så kan man aftale det videre forløb.
Vurderingsudvalget holder ligeledes pause, med mindre det er strengt nødvendigt at få vurderet
et hus.
Fra april vil der som sædvanlig være kontortid 1. og 3. torsdag i måneden – se
opslag ved kontoret.

Hold øje
Nu er det jo vinter og huse og haver ligger øde hen – måske kommer der en
storm, måske regner det voldsomt og måske er der nogle, som kan finde på
at bryde ind i husene.
Så når du er ude og kigge til dit hus – se kig lige på de andre i nærheden også, hvis der er
noget mistænkeligt, eller skader grundet vejret, så sig til!

De lange vinteraftener
Hvad er det lige du skal lave da?
- du vil selvfølgelig følge med på Granly’s hjemmeside ”hfgranly.dk”
Måske sker der noget særligt her i løbet af vinteren – når redaktøren og bestyrelsen ikke skal
ordne have, holde møder og traske ukrudtsture, har de vel tid til at opdatere hjemmesiden –
måske kommer der små historier, hvem ved – så husk at holde øje.
- du skal også begynde at lave fastelavskostume – det er lige i
begyndelsen af marts, der er Fastelavn – og der er jo præmie til de
flottest udklædte – så sæt fantasien i gang, det kan ikke være sandt at
kun få er udklædt.
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-du kan selvfølgelig planlægge hvordan haven skal anlægges til april, når det er til at
komme i jorden – skal der lægges nye fliser – skal stauderne flyttes?
- du bør granske hjernen og komme med gode forslag til hvordan vi får bilisterne i
Granly til at sætte farten ned – vi køber snart flere bump, men det er vist ikke nok!
- og selvfølgelig glæde dig til vi ses igen!

- tak for et godt haveår!
Vi ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.

På gensyn til vinteråbent og generalforsamling!
Bestyrelsen
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Tak for i år!
Så kom efteråret for alvor og kong vinter er lige på trapperne. Vi i bestyrelsen vil gerne benytte
lejligheden til at sige mange tak for i år. Et helt specielt år da vores haveforening fyldte 50 år og
gennem sommeren var der mange gode aktiviteter fra aktivitetsudvalget. Det var dejligt at se der kom
større opbakning til arrangementerne, som sæsonen skred frem.
Husk at få tømt vandrørene i huset og på grunden, så frosten ikke ødelægger dem. Der har været et
par uheldige episoder de sidste par år, hvor sprungne rør i husene har lavet alvorlige vandskader.
Til vinter!
Vi har været heldige sidste vinter, hvor der næsten ikke var nogle indbrud. I de øvrige haveforeninger
var de knap så heldige. Vi har talt frem og tilbage om, hvordan det kan undgås, og der er nok ikke en
mirakelkur til, hvordan det kan helt undgås, men hvis vi alle kører en tur rundt i foreningen, når vi er
ude og kigge til vores eget hus og tager en snak med naboen og hjælper med at holde øje, kan vi
komme et godt stykke af vejen. Det er dog ikke bare tilladt at gå ind i en have uden aftale, så tal
sammen først.
☺ - roarsgave.dk
Hjemmeside☺
Der vil løbende blive lavet på siden. Vi er i gang med at udvikle konceptet til siden og det tager tid.
Har du/I Ideer, eller kender du til Wordpress og har mod på at hjælpe, kan Rune kontaktes på
mail@runerode.dk
De bedste hilsener og på gensyn
Bestyrelsen
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H/F Vestervang
En dejlig havesæson lakker mod enden
Bestyrelsen vil gerne takke alle haveejere for en god sæson og ikke mindst for den store opbakning
til de nye foreningsarbejdsdage og forskellige aktiviteter i foreningen. Her følger årets sidste nyheder
fra os, og så ses vi igen til generalforsamlingen februar 2014.
Oktoberstormen
Haverne blev rusket godt igennem mandag den 28. oktober, da den kraftigste storm i 11 år passerede Roskilde. Heldigvis ser det ud til, at vi er sluppet med mindre skrammer som fx knuste glas i
drivhuse, et væltet træ og knækkede grene.
Har du lukket for vandet?
Husk at få det gjort inden frosten sætter ind, så du slipper for at skulle betale for en ny måler. Går det
alligevel galt, kan du se kontaktoplysninger på Roskilde Forsyning i glasskabet på foreningshuset.
Skydning og sommerfest
24. august var det perfekt vejr til den årlige sommerfest. Igen i år var lopperne på banen og mange
gode ting skiftede ejermænd. Vi fik fejret præmiehaverne – stort tillykke til have 48, 49 og 69 - og lidt
mad, dans og hyggesnak blev det også til.
I ugen op til festen blev der afholdt skydekonkurrence og serveret masser af flæskestegssandwich.
Vinderen blev fundet sent fredag aften - stort tillykke til Peter, Steven og Mari-Ann med topplaceringerne.
Tak for stor opbakning til skydekonkurrence og sommerfest og især tak til aktivitetsudvalget og de
frivillige, der hjalp til.
Generalforsamling
Onsdag den 26. februar kl. 19.00 holder vi den årlige generalforsamling i RB’s lokaler i Rådmandshaven. Vi håber, I møder talstærkt op.
Husk at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 10. januar 2014.
Adresseændring
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse.
Send en mail til kasserer@hfvestervang.dk eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Bestyrelsen
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Støt vore annoncører – de støtter os

På gensyn i 2014
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