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Kære medlem. 
Indledningsvis vil vi ønske dig rigtig godt nytår. Ligesom os begynder du sikkert også 
nu at tænke på den kommende havesæson og glæder dig til at få fingrene i jorden 
igen og se al den frodighed, som er så karakteristisk for vores dejlige nyttehave. 
Men inden vi rigtig kan komme i haven, skal vi have generalforsamling og der 
beslutte, hvilke opgaver vi skal have løst i 2020, og hvem der skal være primus 
motor på løsningen af opgaverne (bestyrelsen). 

  
Generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen holdes mandag den 9. marts kl. 19 i ”Loftet” Amager 
Kulturpunkt på Øresundsvej. 
Hvis du ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dit forslag 
til formanden vibeke.lauesgaard@youmail.dk senest den 31. januar 2020. 
I bestyrelsen er vi allerede godt i gang med planlægningen af generalforsamlingen 
og de forslag, vi vil fremlægge. 
 
Vi fremlægger 2 forslag: 
1)      Forslag om retningslinjer for benyttelse af vores fælleshuse 
2)      Forslag om restaurering (dvs. bevare skelettet og vinduet) af fælleshus F (Noahs 
Ark) 
 
Når vi kigger på de midler vi har i foreningen, er der hvert år midler til én større 
opgave: 

•         I 2018 fik vi nyt fælleshus (Fælleshus B) hvor vi kan se, at der har været stor 
interesse for at leje huset til private formål. 

•         I 2019 fik vi hegn langs Fiskervejen og ny låge. 

•         I 2020 planlægger vi at restaurere fælleshus F (Noahs Ark) og har modtaget 
tilbud, hvor skelettet og vinduet bevares. Resten er desværre så råddent, at der må 
nyt til. Vi søger fonde til opgaven, men ved ikke om det lykkes. 

•         I 2021 planlægger vi at sætte nyt hegn op mod Amager Strandvej og den grønne 
nabogrund. 

•         I 2022 planlægger vi nyt hegn mod Øresund og renovering af pladsen ved 
bagindgangen. En arbejdsgruppe har i løbet af 2019 arbejdet på en fin plan, som 
kan fremlægges, når tiden er inde. 
Når du overvejer om du skal fremsætte forslag til generalforsamlingen kan det bl.a. 
være forslag om en anden prioritering af større opgaver, end den bestyrelsen 
arbejder med. 
 
Valg af bestyrelse 
På valg er: 

•         Formand Vibeke Lauesgaard, som genopstiller 

•         Susanne Beck Lassen, som ikke genopstiller 

•         Suppleant Jakob Holm, som ikke genopstiller 

•         Suppleant Karin Vilien, Som ikke genopstiller 

•         Revisor Susanne Henriksen, som genopstiller 

•         Revisorsuppleant Vivi Logan, som genopstiller 

•         Revisorsuppleant Lene Christiansen som ikke genopstiller 
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Som du kan se, er der nu rigtig gode muligheder for, at du kan være med til at præge 
de beslutninger, der træffes i foreningen og være en del af vores bestyrelse, hvor vi 
har mange synspunkter, griner meget og næsten træffer alle beslutninger i enighed. 
Du er meget velkommen til at kontakte den nuværende formand og/eller andre fra 
bestyrelsen for at få svar på evt. spørgsmål vedr. bestyrelsens arbejde. Vore navne 
står på en seddel i udhængsskabet. 
Vi vil her meget gerne opfordre dig til at overveje om tiden ikke er inde til lidt 
bestyrelsesarbejde. 

  
Ledige havelodder/plads i et medlemshus 

I de sidste måneder er der kommet nogle udmeldelser, og nogle medlemmer ønsker 
at afgive eet af deres to havelodder. 
Følgende havelodder er ledige: 
24, 50, 66, 73, 104, 113, 129, 131, 171 og 209. 
Der skulle gerne være nummer ved hvert havelod, men ellers må du tælle dig frem 
for at finde ledige haveloder. Vores hjemmeside er under genopbygning, så der kan 
du desværre ikke finde kortet over haverne. Men send evt. en mail til formanden, 
som sender en kopi af kortet. 
Ifølge vores haveorden har 35 medlemmer ret til 2 havelodder. Kun 33 medlemmer 
har 2 havelodder her pr. 1. januar 2020, så hvis du er interesseret i havelod nr. 2 så 
send en mail til formanden. 
Der er én ledig plads i hvert af følgende medlemshuse: 
7a, 16, 23, 30, 57 og 59 
Ændring af havelod eller adgang til nyt medlemshus sker ifølge 
vores haveorden efter anciennitet. De fleste ”ældre” medlemmer i foreningen har det 
medlemshus og det havelod, de ønsker. Hvis du er forholdsvis ny i foreningen, kan 
det godt betale sig at søge om en ændring af havelod og/eller medlemshus. Der 
plejer ikke at være den store efterspørgsel. 
Hvis du ønsker at ændre medlemshus og/eller havelod, skal du sende din 
anmodning til formanden vibeke.lauesgaard@youmail.dk senest den 1. marts. 

  
Årets gang i nyttehaven 2020 

•         Generalforsamling Mandag den 9. marts kl. 19 

•         Lørdag den 4. april kl. 10. Vi åbner for vandet (hvis vejrguderne tillader det) 

•         Lørdag den 4. april kl. 14. Vi samles ved fælleshuset med medbragt kaffe/the og 
kage og ønsker hinanden velkommen til endnu en sæson i vores dejlige nyttehave. 

•         Fællesarbejde: 

•         Lørdag den 18. april kl. 10 – 14 

•         Søndag den 19. april kl. 10 – 14 

•         Torsdag den 20. august kl. 16 – 20 

•         Tirsdag den 8. sept. kl. 16 – 20 
Vi vil meget gerne henlede din opmærksomhed på ovennævnte datoer, da du er 
forpligtet til at deltage i 2 fællesarbejdsdage pr. sæson. Vi kan allerede nu se, at de 
opgaver, som vi planlægger i 2020 skal løses i fællesskab, og der vil derfor være 
meget begrænset mulighed for at træffe aftale om individuelle fællesarbejdsdage. Vi 
formoder også, at 4 dage er tilstrækkeligt til at løse opgaverne, så du skal ikke regne 
med at der kommer nye datoer. Så sæt kryds i kalenderen, så du ikke i efteråret får 
tilsendt en bøde for manglende deltagelse i fællesarbejde. Det koster nemlig 500 kr. 
for hver arbejdsdag. 
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Storskrald 

Vi planlægger at nedlægge storskraldsordningen bag hus B for at bruge pladsen til 
cykelparkering for fælleshusets gæster. Storskrald skal fremover anbringes i 
containerne ved indgangslågen. (Sættes frem 4. april) eller i containere, som vi lejer i 
forbindelse med fællesarbejde. Hvis du har storskrald, som ikke kan komme i 
containerne ved indgangslågen, skal det opbevares ved dit medlemshus, indtil vi 
lejer en container, eller du skal selv køre det til genbrugspladsen. 
  
Vi glæder os til at se dig den 9. marts 
Bestyrelsen/Vibeke 
  
 


