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I DETTENYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM






Kalenderen for 8. juni til 1. juli
Du kan se hele kalenderen her: http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/
Storskrald m.m.
Hygge-bygge og havedage i have 80
Sct Hans aften i Marienlyst
Havevandring 2-3. juni



Hvad der blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. maj

KALENDEREN: 8 JUNI – 6. JULI I MARIENLYST







8.-12. juni
15. juni / lørdag
15. juni / lørdag
16. juni / søndag
22-23 juni / L+S
23. juni / søndag

Container til haveaffald på P5
MARIENLYST PARK FESTIVAL - Alle er velkomne
Præmiehave-besøg i Moselund - Præmie-haverne
Moselund på præmiehave-besøg - Præmie-haverne
HYGGE-BYGGE–HAVE DAGE I HAVE 80
Se opslag
SKT. HANS på festpladsen Se opslag

STORSKRALD
Desværre er det ikke alle der har forstået ideen med storskraldsordningen på P2.
Naboene synes at det for det meste ligner L*** - og det kan man godt give dem ret i.,
Stor skrald er stort skrald – møbler, cykler, elektronik, haveredskaber, maling o.l – der
ikke kan komme i alm affald eller kuberne til genbrug. Mindre ting skal pakkes i klare
plasticsæk.
Se listen på næste side om hvad storskrald er og ikke er.
For at hjælpe orden på storskraldspladsen på vej. bliver det for fremtiden hentet en
gang om ugen (torsdag). Tydeligere vejledninger er på vej.
Skuret vi har omtalt er i den løsning vi overvejede for dyrt - alternativt kan der sættes
skillehegn op så omkringliggende haver ikke generes.
Vi er på.... :-)

STORSKRALD ER IKKE ….
Køkkenaffald. tøj og sko, haveaffald, indholdet af papirkurven, byggeaffald
NÅR DU SÆTTER DIT STORSKRALD
Når du sætter noget på storskraldspladsen - så start bagfra.
Lad være med at kaste - men stil pænt sammen med det andet
Hold dig inden for fliserne
Lad være med at åbne poser og spred indholdet.
Her du en trailer fuld, så kør det selv på genbrugspladsen

STORSKRALD ER ….
BATTERIER OG SPRAYDÅSER - pakkes i klar plastsæk
Spraydåser samt alle slags batterier, undtagen bilbatterier.
BRÆNDBART (STORT)
Gulvtæpper (sammenrullet, maks. 1,5 meter i bredden og bundet med snor), møbler, kurve, havemøbler,
kælke og madrasser.
CYKLER
ELEKTRONIKAFFALD (SMÅT) Pakkes i klar plastsæk
Barbermaskiner, brødristere, kameraer, kaffemaskiner, el-ledninger, småt computertilbehør og
batteridrevet legetøj.
ELEKTRONIKAFFALD (STORT)
PC’ere, radio/tv, paraboler, støvsugere, antenner og symaskiner.
HÅRDE HVIDEVARER
Vaskemaskiner, frysere, komfurer, opvaskemaskiner og tørretumblere.
JERN OG METAL (SMÅT) Pakkes i klar plastsæk
Gryder, pander og bestik.
JERN OG METAL (STORT)
Grill, haveredskaber, græsslåmaskiner (tømt for væsker), møbler og persienner.
MALING, LAK OG LIM Pakkes i klar plastsæk
Maling, lak- og limprodukter.
PAP Fold sammen og bind med tape eller snor
Bølgepap og papkasser.
PVC-PLAST Pakkes i klar plastsæk
Badebolde, regntøj, gummistøvler, bruseforhæng, persienner af plast, haveslanger, kunstlæderprodukter,
soppe- og svømmebassiner samt telte.
ØL- OG SODAVANDSDÅSER Pakkes i klar plastsæk
Dåser af aluminium eller stål fra øl og sodavand.

HAVEVANDRING 2-3-juni
Ved havevandringen …
Var det 65 haver hvor alting var OK
Af dem var der 27 haver hvor det var 3. gang i træk at alting var i orden.
I 24 haver kunne vi ikke komme ind fordi lågen var låst
Der var 64 haver hvor der var ukrudt i hækken
34 fik påkrav på 250 kr fordi de også havde ukrudt i hækken sidste gang
Af dem var der 23 haver hvor det var 3, gang i træk at der ikke var luget i hækken
38 haver havde ikke luget på vejen
Vi har registreret 17 haver som forladt, OBS for mislighold eller mislighold
Til gengældt havde vi i år ikke problemer med at finde 10 kandidater til præmiehaver


DET BLEV BESLUTTET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING
23. MAJ 2019
Forslag 1: Opsparing til vand i frostfri dybde
Det blev endelig godkendt at vi i år sparer 800 kr op til vand i frostfri dybde.
Beløbet indbetales sammen med havelejen i juli 2019.
Forslag 2: Forslag til budget for færdiggørelse af have 80

Forslag 2.1. blev vedtaget
Det betyder at Have 80 gøres færdig med professionel arbejdskraft til større opgaver og
frivilligt arbejde til mindre opgaver.
Professionelt arbejde omfatter:
tømrerarbejde: loft, gulv og vægge 150 t,+ køkken 15 t.+ gulv i kontor.15 t samt
elektriker: ca. 40 t Der vil være mindre opgaver der skal udføres af foreningens
medlemmer med frivillig arbejdskraft – før og efter håndværkerne.
Vi kan sætte arbejdet i gang umiddelbart efter generalforsamlingen og foreningshuset
kan forhåbentlig stå færdig til brug for bestyrelsen og foreningens medlemmer om ca.3
måneder.
Derefter kan have 36 afhændes.

Samlet budget kr. 219.275 – Det svarer til ca. 1300 kr pr have.
Beløbet er allerede sparet op og står på foreningens konto.
Forslag 2.4 blev vedtaget:
Det betyder at Det budgetterede beløb til have 80 tages fra den del af foreningens
opsparing der ikke i forvejen er afsat til fælleshus . Denne del er på kr 296.520

Forslag 3: Ændring af ordensreglerne ang. husdyrhold + vejledning for fuglehold
NYE ORDENSREGLER OM HUSDYR-HOLD:
I Marienlyst kan man have hund, kat, stuefugle og lignende.

Lignende er almindelige små kæledyr som fx. kaniner, marsvin, skildpadder. Og højst 3 af en
slags.
Dyrene skal holdes inden for egen grund eller føres i snor eller lignende,
Dyrene må ikke ved deres adfærd være til væsentlig gene for øvrige medlemmer.

SÆRLIGT OM FUGLEHOLD:
Udegående fugle som høns. duer, gæs, ænder, kalkuner m.m. er ikke tilladt.
Dog gives der dispensation til de der allerede har høns, duer og lignende d. 23. maj
2019.
De skal være registret ved bestyrelsen inden 15. juni 2019.
Dispensationen følger navngiven lejer i ét bestemt lejemål og ophører hvis lejer
udtræder af lejekontrakten.
Der må ikke etableres nye fuglehold.

Alle med fugle skal tage hensyn til naboerne og sørge for at de ikke tiltrækker rotter
Derfor skal alle former for fuglehold med dispensation overholde Marienlysts
vejledning for fuglehold, besluttet på foreningens generalforsamling.

Den beskriver en række ting man skal følge omkring fuglehuse, foder og gødning.
Vejledningen udleveres når man registrerer sin fugle – og der står også at man højst
må have





6 voksne høns med kyllinger pr. have
12 voksne duepar med unger pr. have
2 voksne gæs, ænder o.l. med unger pr. have

SÆRLIGT OM HUNDE
Man må have højst 2 hunde med hvalpe under 18 uger pr have
Hunde skal være registreret i dansk hunderegister og ansvarsforsikret.
Det er ikke tilladt at holde muskelhunde eller ulovlige hunde samt krydsninger heraf.
SÆRLIGT OM KATTE

Katte skal være neutraliseret og øremærket/ chippet /bære halsbånd eller lignende, så man
kan se at de er nogens og hvor de hører hjemme.
Katte må ikke efterlades i haverne uden for sæsonen.
Efterladte og Ikke mærkede katte vil blive indfanget af Dansk Dyreværn .
BIER
Bier er tilladt – dog må der ikke være mere end 3 bistader pr. have og max 50 stader på hele
Marienlysts område.
Der kan placeres stader på foreningens fællesområder, efter godkendelse ved bestyrelsen.
Staderne skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og øvrige forhold.
BUDGETTET FOR 2019 BLEV GODKENDT

De allerbedste hilsner -Bestyrelsen

