
 

NYHEDSBREV  - Marienlyst / 19. APRIL 2020 

Corona gør at stadig  ingen ting er som det plejer, udover at alting gror. 

Derfor har vi i Marienlyst også været nødt til at ændre planer og gøre ting 

anerledes.  

Det har bl.a. betydning for afholdelse af GF og arbejdsdage, åbning af Have 80, 

kontoråbent og åbning af  fællestoiletterne. 

Vi følger hele tiden med i udviklingen og læner os op af sundheds-

myndighedernes og kolonihaveforbundets anbefalinger. 

Tag endelig ud i jeres kolonihave og nyd det. 

Vi opfordrer stadig alle til at passe på hinanden 

MEN … NÅR VI NU IKKE MÅ SAMLES, KAN VI GØRE NOGET ANDET 

SAMMEN… se vores 2 udfordring til alle i Marienlyst på næste side  

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM: 

 KALENDEREN 

 VI UDFORDRER JER….VI HÅBER I HAR LYST TIL AT VÆRE MED! 

 MINITRAKTORFØRER OG-ELLER GRÆS M/K SØGES 

 KØKKENGREJ TIL HAVE 80 

 NYE I MARIENLYST 

 AFSTEMNINGEN d. 4-4 , haveleje og opsparing til vand 

 ARBEJDSDAGE – sammen men hver for sig. 

 GF FREMTIDSUDSIGTER  

 BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER 

 NYT FRA FORBUNDET 

 FÆLLES TOILETTER HOLDES STADIG LUKKET  

 BESTYRELSENS KONTORTID 

 SORTER DIT AFFALD 

KALENDER   

Vi har lavet en kalender der dækker perioden til og med juni. 

Der er pt kun datoer for container til haveaffald og havevandring på den - 

ingen fælles arrangementer. Den vil blive revideret løbende .  

Den aktuelle kalender er vedhæftet mailen – reviderede kalendere kan ses på 

hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/ 

http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/


Det er forår og der sås , graves, luges og klippes 

Men det er lidt svært at mødes og gøre noget sammen for tiden. 

Når vi nu ikke må samles, kan vi gøre noget andet sammen,  

Så vi udfordrer jer….Vi håber I har lyst til at være med . 

1. udfordring:  

VI OPFORDRER TIL AT 2020 BLIVER ET SOLSIKKE-ÅR I MARIENLYST 

Solsikker - En fantastisk smuk og glad blomst der udstråler 

sol og sommer – bierne og fuglene bliver glade. 

Vi vil gerne udfordre og opfordre alle i Marienlyst til at dyrke solsikker i 

haven i år.  

Høje, lave, forskellige farver, mange, få – prøv at forestille jer hvor smukt det 

kunne blive…. 

Du kan stadig nå at forspire dem – fra maj kan du så direkte i jorden. 

Vi vil gerne belønne indsatsen ved at udvælge nogle solsikker til anerkendelse 

ved havevandringen i september. 

Der opstilles ingen kriterier udover at de kan anderkendes på højde, mængde, 

farve, skønhed, sjældenhed eller hvad vi synes der skal anderkendes for. 

Præmier - ud over æren - er symbolske . 

 

2. udfordring:  

DYRK GRÆSKAR, SQUASH og AUBERGINE – og del din bedste opskrift 

Det er nu, høsten skal planlægges. Både for i år og de næste år. 

Som et lille gimmick har vi i bestyrelsen valgt tre grøntsager ud, som vi gerne 

vil fokusere på. GRÆSKAR, SQUASH og AUBERGINE. 

 

Inden du sår, så tænk på den opskrift med en eller flere af de tre grøntsager, 

som er din favorit. 

Hvorfor? Jo vi andre er nemlig ikke kun interesseret i dine grøntsager, men 

også i, hvad du bruger dem til. 

 

Så gør sådan her: 

 Find et egnet sted at så dine udvalgte grøntsager. 

 Pas dem godt, så du får et fint resultat. 

 Tag et billede af dem på grostedet og send det sammen med 

opskriften til bestyrelsen@hf-mariuenlyst.dk inden d. 15.9.2020 kl. 

18.00. 

Vi finder en måde at præmiere bedste opskrift og fotos. 

Gid det kunne blive uden Covid-19 begrænsninger. 

 

Den type grøntsager kræver megen næring, så begynd allerede nu at 

forberede stedet til dyrkning for næste år ved at samle blødt haveaffald, der i 

vinter kan være skjulested for masser af regnorme og rig næring til næste års 

høst. 



MINITRAKTORFØRER OG-ELLER GRÆS M/K SØGES 

Vi søger en ekstra mini-traktorfører der kan afløse Kurt. 

Vi søger også en m/k der vil overtage jobbet med græsklipning på 

fællesområder da Kurt formentlig gerne vil stoppe i løbet af denne sæson. 

Vil du høre mere så kontakt Sidsel tlf./sms: 30117803, mail:bestyrelsen@hf-

marienlyst.dk 

KØKKENGREJ TIL HAVE 80 

Vi tager stadigvæk meget gerne imod tallerkner, glas, bestik, skåle fade, gryder 

og andet til køkkenet. Stil det ved hoveddøren til have 80 – så tager vi det ind. 

Tak  

NYE I MARIENLYST 

Have 15 er d. 1. april overtaget af Job - og have 16 er 15. april overtaget af 

Thomas og Hanne.  

Vi håber i vil tage godt imod dem og hjælpe dem til rette og får dem til at synes 

at de har valgt rigtigt ved at få have i Marienlyst. 

 

AFSTEMNINGEN d. 4-4 , haveleje og opsparing til vand 

D.4-4-2020 afholdt vi en afstemning om godkendelse af regnskab og budget og 

afstemning om forslag om yderligere opsparing til vand i frostfri dybde. 

 Resultatet af afstemningen med stemmetal er vedhæftet denne mail. 

Afstemningen foregik i god ro og orden – 41 haver stemte – alting blev 

vedtaget / godkendt . 

Du kan stadig se alle bilag på hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf-

2020/ 

HAVELEJE 2020 

Resultatet betyder at der igen i år vil være en haveleje på kr. 4600, der skal 

betales med halvdelen i juli og den anden halvdel i januar 2021. 

OPSPARING TIL VANDINSTALLATIONER 

Forslaget om opsparing på 1000 kr til vandinstallationer blev vedtaget med 

over 2/3 del af de afgivne stemmer, men der var ikke mødt nok haver til at 

forslaget blev endeligt vedtaget. Det skal altså til afstemning én gang til. 

Bestyrelsen forventer at forslaget vil blive endeligt vedtaget ved en ny 

afstemning. 

Da vi ikke kan være sikre på at kunne holde GF inden der skal opkræves 

haveleje i juli hvor der også skal indbetales opsparing, har vi besluttet at 

vi under alle omstændigheder vil opkræve de 1000 kr som planlagt. 

Skulle forslaget mod forventning ikke blive vedtaget ved den endelige 

afstemning, vil beløbet blive modregnet i havelejen der skal betales i 

januar 2021 

  



ARBEJDSDAGE – sammen men hver for sig. 

Selvom vi ikke kan afholde arbejdsdage hvor vi risikerer at for mange 

forsamles er der stadig ting der skal passes i Marienlyst. 

Vi behøver dig og dine arme til at luge, klippe, male, flytte, reparere, dyrke og 

rydde op. 

Derfor har vi samlet en liste med opgaver som man kan udvælge fra. 

En arbejdsdag er to timers arbejde. 

Listen kan findes på hjemmesiden http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/ 

Listen vil løbende blive opdateret. 

Gå ind og find en opgave du gerne vil lave – Hvis det er lidt større opgaver så 

find evt. sammen med nogle du kender og kan finde ud af at arbejde sammen 

med – på afstand. 

I de weekender der er grøn container, opfordrer vi til at man melder sig 

til lugeopgaver . 

Med andre opgaver er der frit valg på tidpunktet . 

Kontakt Zdenek inden du går igang tlf./sms: 30117802 

 Zdenek koordinerer opgaverne, tjekker at de er blevet udført og  krydser folk 

af. 

GF FREMTIDSUDSIGTER  

Det er stadig ikke muligt at planlægge en generalforsamling 

Lige nu afventer vi om der kommer nogle udmeldinger om størrelser på 

forsamling efter  d. 10 maj.  

Kolonihaveforbundet vil formentlig komme med vejledninger hvis situationen 

ændrer sig. 

Vi skal være opmærksomme på at vi ikke begrænser den demokratiske proces 

ved at blive nodt til at begrænse adgang – der vil formentlig være krav til 

afstand mellem pladser o vi vil ike kunnnee væære i vores sædanllige lokaler i 

Fjældevænget hvis alle interesserede skal kunne være der. 

Vi har diskuteret mulighederne for at holde det udendørs. 

Nogle punkter synes vi er nødvendige at få behandlet inden sæsonslut– f.x. 

valg til bestyrelsen og vurderingsudvalg, indkomne forslag, godkendelse af 

beretning +2. afstemning om vand. En gentagelse af afstemning som d. 4-4  er 

en mulighed men giver ikke mulighed for diskussione,r hvilket er skidt. 

Men vi afventer som sagt om der skulle åbne sig nogle muligheder. 

BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER 

Vi har opdatert hjemmesiden med bestyrelsens forskellige ansvarsområder . 

Det vil gøre det lettere at finde ud af hvem I skal henvende sig til: 

http://www.hf-marienlyst.dk/info/ 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/
http://www.hf-marienlyst.dk/info/


NYT FRA FORBUNDET 

ER DU I KONFLIKT MED NOGEN I HAVEFORENINGEN? 

Nu kan du som medlem få gratis hjælp til konflikthåndtering i havesæsonen. 

Det kan være svært helt at vide, hvordan man skal håndtere en konflikt, når 

der er stærke følelser involveret.  

Måske tænker du, det er fjollet, men det er faktisk en rigtig god idé at få hjælp, 

hvis du oplever, at din vrede vokser og dit fokus flytter sig fra sagen til den 

person, du er i konflikt med. 

Læs mere om den gratis hjælp 

her: http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-

konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/ 

FORBUNDET PÅ FACEBOOK 

Er du på facebook kan du følge kolonihaveforbundets side 

https://www.facebook.com/pg/kolonihaveforbundet/posts/?ref=page_internalO

Om vores Facebookside: 

Vores Facebookside fungerer som nyhedskanal, hvor du kan holde dig opdateret på 

vores arbejde. Vi kan ikke sagsbehandle herinde, så hvis du har spørgsmål til en 

specifik sag, skal du kontakte os direkte på: 

Telefon: 38288750 

Mail: info@kolonihave.dk 

Hjemmside:  http://kolonihave.dk 

Medlemssider : log på dialognet med medlemsnummer og adgangskode 

(postnummer hvis det er første gang). Du kan finde dit medlemsnummer på 

havebladet. 

FÆLLES TOILETTER HOLDES STADIG LUKKET  

For at undgå smitte åbner vi ikke for de fælles toiletter indtil videre. 

Vi kan i bestyrelsen ikke garantere og tage ansvar for at hygiejnen er i orden. 

Udslagskummen står ulåst så man ikke behøver en nøgle,  så en mulighed kan 

være at anskaffe et campingtoilet. 

BESTYRELSENS KONTORTID 

Der vil foreløbig være nogen på kontoret i have 80, mandage mellem 18-20. 

 Vi opfordrer dog til til at ringe hvis det er noget der kan klares telefonisk. 

Ring også meget gerne for at få en tid til personligt fremmøde på et andet 

tidspunkt. 

Husk at vi har flyttet kontoret til have 80 – kontoret i have 36 er lukket. 

  

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/
http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/
https://www.facebook.com/pg/kolonihaveforbundet/posts/?ref=page_internal
mailto:info@kolonihave.dk
http://kolonihave.dk/


SORTER DIT AFFALD  

De sidste dage har flere af affaldsbeholderne til restaffald været overfyldt. 

Vi har lagt mærke til at det både ligger papkasser, flasker, plasticbakker og 

meget andet der sagtens kan komme i de grønne kuber til pap /papir og 

glas/metal/ hård plast. Det bliver brugt til genanvendelse 

Brug kuberne der står kuber på P2 og P4 ved affaldsbeholderne.  

Spar plads og pas på miljøet.  

 

 


