
KALENDER 2020 
JUNI-JULI i Marienlyst / opdateret d. 11. juni 

GRØN CONTAINER HAVELÅGEN ÅBEN FOR ALLE ARBEJDSDAG BEMÆRK ANDET 

 

OBS: CORONA i Marienlyst 

Kalenderen er foreløbig – vi følger myndighedernes anvisninger, for at undgå spredning af 

Corona-virus. Ændringer kan forekomme hvis forholdene ændrer sig. 

 KONTORÅBENT  

 

Kontoråbent er normal fremover  

Mandage kl 18-20 have 80 

 ARBEJDSDAGE Første fælles arbejdsdag søndag d. 21. juni kl 10 – 12. 

Det vil stadig være muligt at finde opgaver der kan gøre det ud for arbejdsdage 

på hjemmesiden: www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage. 

Du skal lave aftale med bestyrelsen inden du går i gang, ring til Zdenek: 30117802. 

I de weekender der er grøn container, vil der også være mulighed for at få 

lugeopgaver som kan gælde for arbejdsdage. 

 DØDE DUER  Første gang d. 20. juni kl. 13-15 

 FÆLLES TOILETTER Handicaptoilettet vil fremover være åbent ALLE DAGE  

Døren vil være åben og I behøver ingen nøgle. 

Se forholdsregler: http://www.hf-marienlyst.dk/toiletter/ 

JUNI 

    19. juni – 22. juni 

fredag - mandag 
Container til grønt affald – P2   

 19. juni – 22. juni 

fredag - mandag 
Individuelle arbejdsopgaver – arbejdsdag 
I de weekender der er grøn container vil der være mulighed for at få lugeopgaver som 

kan gælde for arbejdsdage. Du skal lave aftale med bestyrelsen inden du går i gang, 

ring til Zdenek: 30117802 

 20. juni  

Lørdag 
Døde duer har første åbningsdag . Åbent kl,13-16 på P3 

Døde duer har åbent fremover om lørdagen. 

 21. juni 

Søndag 
Fælles arbejdsdag kl 10-12 på P3 

Du kan stadig lave luge- opgaver på andre tidspunkter i denne weekend – 

se ovenfor. 

 23. juni 

Tirsdag 

Sct. Hans Aften 

Bålet brændes af kl. 20. 
Der arrangeres IKKE grill, spisning, ølsalg eller andet så det er ikke et arrangement 

som sådan. 

Vi vil ikke forhindre nogen i at komme og se på bålet eller at spise deres medbragte 

mad på festpladsen den dag.  

Afstandskrav ligesom i parker skal overholdes 

Andre datoer 

 Uge 29 og 30 Bestyrelsen holder sommerferie og kontoret er lukket.  
Der vil være en åben telefon hvor man kan komme i kontakt med bestyrelsen. 

 15. august Sommerfest i Marienlyst. 

Det virker realistisk – Der arbejdes på det 

Med forbehold for aflysning 

 Omkring  

1. september eller 

derefter 

Generalforsamling 

Der kommer en dato når der er fundet et lokale.  

Omkring 1. sept eller snarest derefter. 

 

Ændringer i løbet af året kan forekomme 
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