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NYHEDSBREV MARIENLYST / februar 2020 
Mens vi venter på at det for alvor bliver forår er vi så småt begyndt at 

forberede sæsonen 

Vi har allerede nu nogle datoer klar i februar, marts og april. 
Det der er markeret med grønt kan du læse mere om i nyhedsbrevet. 
 

 FEBRUAR 

* 
20. feb. / torsdag  Fyraftensmøde opstart  Kloak/vand gruppe 

 
Kl. 17- ca. 18.30 

Have 36 

Alle interesserede 

* 
22- 23. februar / 

lørdag og søndag 

Arbejdsweekend have 80  Begge dage kl 10 - 15 incl frokost  

Tilmelding til Jens Balder 60197608 

 MARTS    

* 2. marts /  Fyraftensmøde om bestyrelsesarbejdet 

Have 36 

Kl. 17-18 Alle 

interesserede 

 8. marts / søndag Flytning fra have 36 til have 80   

 14. marts / lørdag Sidste frist for at indsende forslag til GF   

 28. marts / fredag Affaldscontainere (restaffald) sættes ud   

 29. marts / søndag SÆSONSTART 

KL. 10 Åbning af vand  og 

toiletter 
(Husk at havelågen skal være åben kl. 10 – 

14 og at stophanen skal stilles vandret) 

13 - 17  Sæsonstart hygge 
 

Hele dagen  

Mere info følger 

Alle 

 30. marts/ mandag Første Kontoråbent i sæsonen / have 80 18-20  

APRIL 

 2. april / torsdag Første tømning af storskrald   

* 4. april / lørdag Generalforsamling-  Fjældevænget 96 Kl. 10 -  Alle 
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FYRAFTENSMØDE OPSTART  KLOAK/VAND GRUPPE  

Torsdag 20. feb. / kl. 17- ca. 18.30 / Have 36 / Alle interesserde 

Vi skal kloakeres i 2024. 

Vi starter allerede nu en gruppe der er interesseret i at forberede os bredst 

muligt i forhold til 

Økonomi – financieringsmuligheder og værdifastsættelse 

Etablering af helårsvand 

Vandure og vandafregning 

Koordination med kommunen og entreprenører 

Evt. udbedring af dræn 

Gruppen er for alle der er interesserede i at sætte sifg i ind i dette og 

foreslå de bedste løsninger til resten af foreningen. 

Vi sigter på i første omgang at kunne lave en overordnet orientering til 

generalforsamling 2020, der efter vil vi arbejde videre. 

 

ARBEJDSWEEKEND HAVE 80  

Lørdag og søndag 22- 23. februar / Begge dage kl 10 - 15 inkl. frokost / 

Tilmelding til Jens Balder 60197608 

Have 80 skal være indflytningsklar 

Der mangler nogle småopgaver vi gerne vil have klaret inden vi flytter 

kontoret. Vi kan kalde det finish … 

Derfor holder vi endnu et par hygge-bygge dage d. 23/ 24 februar. 

Det tæller ikke som en arbejdsdag, men som hyggeligt foreningsarbejde 

inkl. fælles frokost.  

Tilmeld dig til Balder på  60 19 76 08, hvis du vil undgå at gå forgæves. 

Det drejer sig om  

Maling – vægge og træværk 

Lister 

Rengøring 

Evt sidste oliebehandling af gulve. 

Evt samling af IKEA køkken (meget gerne  erfarne IKEA samlere  ) 

Evt kontorindretning 

Vi flytter kontoret fra have 36 til have 80 d. 8. marts kl. 10. 

Vi har allerede fundet nogle gode flyttefolk, men ved du ikke lige hvad du 

skal lave den dag – er du velkommen til at give en hånd. 

Vi regner med at lave indvielse til sæsonstart d. 29. marts. 
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FYRAFTENSMØDE OM BESTYRELSESARBEJDET  

Mandag d. 2. marts  / kl. 17-18 / Have 36  / Alle interesserede 

Inden generalforsamlingen vil vi gerne fortælle om bestyrelsens arbejde og 

hvad man kan forvente hvis man overvejer at være med– f.eks. 

arbejdsopgaver, møder, tidforbrug, ansvarsområder. 

Er du bare en lille smule interesseret – så kom og få en introduktion. 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på årets generalforsamling d. 4. 

april.. 

Derudover skal vi have valgt 3 suppleanter. 

I Marienlyst vil vi gerne have suppleanter med til bestyrelsesmøderne , så 

stiller du op som suppleant er det en god mulighed for at snuse til arbejdet 

som bestyrelsesmedlem, kasserer eller formand. 

I 2021 skal vi have ny kasserer – tænker du allerede nu at det kunne være 

en opgave du kunne påtage dig, så stil meget gerne op på valg så du 

allerede fra i år kan blive sat ind i arbejdet.  

 

GENERALFORSAMLING 2020 

4. APRIL - Sæt kryds i kalenderen allerede nu……. 

Vi holder det samme sted som de forgående år  -  

Fjældevængets Beboerhus, Fjældevænget 96. 

I vil få en indkaldelse med mail eller brev med mere info senest d. 4. marts  

Bemærk - at hvis du har forslag til generalforsamlingen skal vi bestyrelsen 

have dem senest d. 14. marts . 

Senest d. 21. marts udsender vi dagsorden og forslag, regnskab for 2019 og 

budgetforslag for 2020. 

 

Vi håber at vi ses derude….. 

Februar-hilsner 

Bestyrelsen / Marienlyst 

 

  

 

 


