Nyhedsbrev marts 2020
Generalforsamlingen marts 2020
Vedlagt denne mail er det godkendte referat fra vores generalforsamling 9. marts.
Generalforsamlingen besluttede, at vi i år som hovedopgave skal restaurere
fælleshus F (Noahs Ark). Derudover er er en række mindre opgaver, som vi løser i
forbindelse med vores fællesarbejde.

Corona-smitten
Nyttehaven er selvfølgelig omfattet af myndighedernes retningslinjer for vores
adfærd i denne svære tid.
Specielt for haven gælder:
• Kom ikke ud i haven, hvis du er syg
• Hold afstand
Vore toiletter er et af de områder, som vi skal være opmærksomme på. Annemarie
og Lene sørger for at vore toiletter er rene, men i denne situation, må man meget
gerne give en hjælpende hånd.
Tør håndtag m.v. af efter brug. Der står håndsprit på det ene toilet, og vi prøver at
skaffe en til.
Behold havehandsker på, når du bruger vandhanerne.
Sprit af, eller have handsker på, hvis du bruger noget, andre også bruger.
(Indgangslåge, hængerlåse til fælleshuse, græsslåmaskine m.v.)
Hvis du har få gæster, så sæt jer et sted, hvor I holder afstand til andre.

Fælles kaffebord den 4. april. Aflyst
Vi plejer at mødes over en kop kaffe og et herligt kagebord for åbne haven at ønske
hinanden god sommer.
Haven er åben. Der er åbent for vandet, og affaldscontainerne sættes frem 1. april.
Dette arrangement er aflyst.

Fælles arbejdet den 18.-19. april flyttes til weekenden den 16.-17. maj.
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Sæsonarbejde i stedet for fællesarbejde.
Vores flotte Midterplads skal holdes. Græsset skal slås, bedene skal luges m.v. Hvis
du gerne vil varetage denne opgave, skal du sende en mail
til vibeke.lauesgaard@youmail.dk. senest 1. april. Opgaven erstatter deltagelse i
fællesarbejdet, og for at pladsen ikke skal gro til, vil det være hensigtsmæssigt, at 5
til 6 personer varetager opgaven hen over sæsonen.

Vi håber, vi ikke får udgangsforbud, for vores nyttehave er virkelig et fristed, som er
med til at give os energi og livsmod, egenskaber som er meget vigtige i denne tid.

Mange kærlige hilsner
Vibeke og bestyrelsen
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