
 

NYHEDSBREV  - Marienlyst / 27.juli 2020 

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM: 

 Haveleje og PBS juli 2020 

 KALENDEREN for efteråret 2020 

 Sommerfest d. 15. August 

 Info om Generalforsamling 20. September 

 Præmiehaver 

 NYT FRA FORBUNDET - medlemsundersøgelse 

 ARBEJDSDAGE – sammen og hver for sig. 

 NYE I MARIENLYST 

 Referat fra bestyrelsesmøderne 

 Hegn i hækken flyttes inden 1. August 

 Brendstrupkilen – nye planer for grøn koncert området 

 Haveaffald 

HAVELEJE juli 2020 Mange har undret sig og efterlyst indbetalingskort til havelejen for 2. halvår 

2020. Vi har lovet at det skulle være muligt at tilmelde sig PBS med denne 

indbetaling – Desværre ar der været mange vanskeligheder og misforståelser 

med at få aftalen oprettet. Men - PBS aftalen forventes at gå igennem i uge 31. 

Opkrævninger bliver udsendt med brev direkte fra Nets.  

Det er altså på vej og ingen får rykkergebyr fordi der ikke er betalt endnu. 

KALENDER   Efterårets kalender er klar og er indsat på næste side.  

Den kan også ses på hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/kalender/ 

31. JULI – 4. AUGUST:  Allerede i den kommende weekend 31. juli – 4. august sker der 3 ting... 

 Container til Grønt affald på P5 fra fredag til tirsdag morgen 

 Fælles arbejdsdag 1. august kl. 10-12- OBS: denne gang en lørdag - Der vil 

være opgaver både på de grønne områder og i have 80. 

 1. august er også sidste frist for køb af spisebillet til sommerfesten. 

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

ANDRE ARRANGEMENTER I EFTERÅRET 

 GF bliver søndag den 20. september. Sæt stort kryds i din egen kalender 

allerede nu… http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf-2020/ 

 Efter GF holder vi Café-hygge i have 80 

 5.-6. september moster vi æbler - vi har lejet kværn og presse weekenden 

over. http://www.hf-marienlyst.dk/aeblemost/ 

 Datoer for havevandring, arbejdsdage, containere til grønt affald og andre 

arrangementer kan du selvfølgelig også finde i kalenderen. 



KALENDER 2020 
JULI - NOVEMBER i Marienlyst / opdateret d. 24 .juli 

GRØN CONTAINER HAVELÅGEN ÅBEN ARRANGEMENT ARBEJDSDAG BEMÆRK ANDET 

 

OBS: CORONA i Marienlyst Vi forventer at forsamlings-forbuddet hæves til 200 personer fra d. 8. august 

 KONTORÅBENT Kontoret er åbent som  normalt fremover - Mandage kl 18-20 i have 80 

 

 

ARBEJDSDAGE Der vil være fælles arbejdsdage hver måned. 

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

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

 DØDE DUER  Lørdage kl. 13-15 i fælleshuset P3 

 FÆLLES TOILETTER Handicaptoilettet -og kun handicaptoilettet - er åbent ALLE DAGE.  

JULI 

 31. juli til 4. aug.  CONTAINER TIL GRØNT AFFALD – P5 OBS: fredag til tirsdag morgen 

AUGUST 

 1. august / lørdag Sidste frist for tilmelding til spisning ved 

sommerfesten, der holdes 15. august. 

www.hf-marienlyst.dk/sommerfest el. 

på opslagstavlerne ved fælleshuset 

 1. aug. /  

OBS: lørdag 

FÆLLES ARBEJDSDAG 

Hold 1: Opgaver i have 80 - som maling, 

vinduespudsning, listearbejde m.m. 

Hold 2: Opgaver på grønne områder  

Kl. 10 – 12    OBS: lørdag 
Mød op på P3 

 14. aug. / fredag ARBEJDSDAGS  OPGAVE - Opsætning af små telte 

og stole/borde til sommerfesten – P3  

17 - færdig  

Mød op på P3 

 15. aug. / lørdag SOMMERFEST I MARIENLYST Kl. 13 - 24 
Underholdning for børn og voksne, musik, 

spisning, indvielse af have 80 , kaffe og kage 

og meget andet dejligt. 

www.hf-marienlyst.dk/sommerfest el. 

på opslagstavlerne ved fælleshuset 

 16. aug. / søndag ARBEJDSDAGS  OPGAVE - Nedtagning af små 

telte og stole/borde fra sommerfesten – P3  

10 - færdig  

Mød op på P3 

 30. aug.  / søndag Sidste frist for indsendelse af forslag til 

generalforsamlingen, der afholdes d. 20-9 

Mere info følger - Du modtager 

indkaldelse senest d. 20. august 

SEPTEMBER 

 4.-9. sept.  CONTAINER TIL GRØNT AFFALD – P3 OBS: fredag til tirsdag morgen 

 5.-6. sept.  ÆBLE-MOSTE-WEEKEND Lørdag + søndag - Mere info følger 

 6. sept. / søndag FÆLLES ARBEJDSDAG Kl. 10 -12 - Mød op på P3 

 12.-13. sept. / 

Lørdag-søndag 
HAVEVANDRING 

Husk at havelågen skal være åben mellem kl 

10 og 14.  

Mere info følger 

 20. sept./ søndag GENERALFORSAMLING  Kl. 10 til ca 13.30 

Sted:  Firmasport  

Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N  

Mere info følger - Du modtager 

indkaldelse senest d. 20. august 

 20. sept. / søndag CAFE-ARRANGEMENT I HAVE 80 - Kl. 16 

Åbent hus efter generalforsamlingen. 

Kl. 16 til – ca. 19 

Hygge, Snak, spil, kaffe, øl og vand. 

OKTOBER 

 9.-20. okt. / uge 42 CONTAINER TIL GRØNT AFFALD - P2 OBS: Hele uge 42 

 11. okt. / søndag FÆLLES ARBEJDSDAG Kl. 10 -12 - Mød op på P3 

 31. okt. / lørdag SÆSONSLUT - ARRANGEMENT Mere info følger 

NOVEMBER 

 1. nov. / søndag LUKNING AF VAND OG TOILETTER  

Husk at havelågen skal være åben og at 

stophanen skal stilles lodret. 

Alle haver : 

Lågen åben kl. 10-14 

Ændringer kan forekomme 

 

Vers. 8 

 

www.hf-marienlyst.dk/sommerfest
www.hf-marienlyst.dk/sommerfest


 

SOMMERFEST 15. AUGUST- PLAKAT MED INFO ER INDSAT PÅ NÆSTE SIDE 

Se også hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/sommerfest/ 

OBS…. KØB AF SPISEBILLET SENEST 1. AUGUST 

Der bliver 4 forskellige menuer at vælge imellem – alle bliver portions-

anrettet. Medbring selv tallerkener og bestik  

 

Betaling for mad 

Der kan betales med MobilPay eller kontant. 

 Betaling på Mobil Pay : Nr. 2681WB 

Ved betaling med Mobil Pay så skriv i kommentarfeltet: 

– Havenummer 

-Antal kuverter  og hvilken slags – f.eks: 2 menu 1 / 3 menu 2 / 2 menu 4. Er 

der gratis børn under 8, tilføjer du fx. 3 gratis barn menu 3 

– Regn beløbet sammen og betal 

 

 Kontant betaling 

– ved Døde Duer lørdage kl. 13-15, eller 

– ved Claes, have 82. Ring venligst tlf: 86 270 999, inden du kommer, så du 

ikke går forgæves. 

 

OPGAVER DU  KAN HJÆLPE MED 

Kontakt Claes på tlf.: 86 270 999 eller mail HF-sommerfest@protonmail.com 

 Vil du bage kage(r)?Har du lyst til at lave en  kage til om eftermiddagen?  

Vi refunderer udgifterne 

 Kaffebrygning og kageservering.l eftermiddagscafé kl 14-16 i have 80 

Vi indvier have 80 til sommerfesten,  

Derfor søger vi et par kaffemænd eller -damer til at hygge lidt om gæsterne 

om eftermiddagsgæsterne. Det tæller som arbejdsdag. 

 Teltopsættere fredag / Teltnedtagning søndag 

Vores egne to mindre telte til mad mad og musik skal sættes op og tages 

ned . Et overkommeligt job hvis man er mange nok. 

Mød op på P3 fredag kl. 17 eller søndag kl. 10 

Det tæller som arbejdsdag 

 

mailto:HF-sommerfest@protonmail.com


13-16:    Døde duer
14-16:    Café i foreningshuset, have 80
14.30:    Indvielse af have 80
16.00:    Hatteteater for børn - underholdende for voksne
17.00:    Æggekast konkurrence
18.30:    Middag - husk at købe spisebillet inden 1. aug.
20 - ca. 24: Musik og dans v. Marienlyst All Stars

DAGENS PROGRAM

OG SÅ ER DER OGSÅ.....
DAGENS 3D-UDFORDRING
Få udleveret opgaven i have 80 eller i "Døde Duer".
Vinderne offentliggøres ca. 18.30

OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRETS PRÆMIEHAVER CA. 18.30

Menu  med to retter;  Rejecocktail /   Marineret skinke
med flødekartofler og sommergrønt
Oksekødsmenu  / 2 stk. oksekødsspyd på grill med
brød, dressing og en fyldig salat– halal 
Vegetarmenu Fyldte peberfrugter – babaganoush
salat – anden salat – brød
Mini-menu – til børn og de der ikke spiser så meget
Pasta med kylling/kalkun sovs med grøntsager

1.

2.

3.

4.

MIDDAG kl 18.30
VÆLG MELLEM 4 FORSKELLIGE MENUER
– ALLE BLIVER PORTIONS-ANRETTET
MEDBRING SELV TALLERKENER OG BESTIK

DESSERT TIL ALLE: FLØDEBOLLE OG KAFFE

Bestil din madbillet
senest 1. august

PRISER MAD
Menu 1+2+3 koster kr 80 pr person

Mini-menuen koster kr 40 pr person
Børn under 8 år, spiser gratis af menu 2+3+4

Der kan betales med MobilPay eller kontant
MobilPay: Se nærmere på hjemmesiden:
wwww.hf-marienlyst.dk/sommerfest
Kontant ved Claes have 82 / tlf: 86 270 999

SOMMERFEST
15. august 2020

MARIENLYST
wwww.hf-marienlyst.dk/sommerfest



GF 2020  
HF Marienlyst 

INFO om GENERALFORSAMLING 

Søndag d. 20. september 2020 kl.10.00 

Sted: Firmasport 

Paludan-Müllers Vej 110 

8200 Aarhus N. 

Denne GF er erstatning for den GF der var planlagt til d. 4-4- 2020, men blev 

udsat. Ved en alternativ afstemning afholdt den samme dag, blev regnskab og 

budget godkendt og forslag om opsparing til vand i frostfri dybde på 1000 kr, blev 

vedtaget 1. gang. 

Der vil på GF 20-9-2020 blive en orientering og mulighed for at stille spørgsmål om 

disse punkter , men der vil kun være afstemning om forslag om opsparing (2. 

afstemning). 

CORONA! 

Vi har reserveret et lokale i Firmasport på Paludan-Müllers Vej, hvor der er god plads . 

Der vil blive opsat stolerækker med front den samme vej efter gældende regler. 

PROGRAM FOR DAGEN … 

Der vil blive holdt pauser efter behov. 

Der vil ikke være servering af morgenmad eller frokost – dog vil vi byde på  kaffe, kage , øl og vand. 

kl 9.30                 Dørene åbner 

Kl 10.00              Generalforsamlingen går i gang. 

Ca. 12.15            Er vi forhåbentlig færdige med mødet 

Ca. 12.30            Orientering om kloakering,vand og dræn – spørgsmål og svar 

Vi har inviteret projektleder Henning Skårup fra Aarhus Kommune 

 

VIGTIGE DATOER 

Senest 20. august – udsendelse af indkaldelse med dagsorden 

Senest d. 30. august kl 24 – indsendelse af forslag til afstemning på GF 

Senest d. 6. september – udsendelse af alle bilag til GF 

Indkaldelsen bliver sendt på mail til alle medlemmer med en mailadresse . 

De medlemmer der ikke har en mailadresse får tilsendt indkaldelsen med brev . 

Skulle du alligevel ikke have modtaget den senest d. 20. august, hører vi meget gerne fra dig….. 

MØDE OM ARBEJDET i BESTYRELSEN, VURDERINGSUDVALGET og INTERN REVISION. 

Vi kommer med en dato – Er du bare en lille smule interesseret i at stille op – så kom og få en 

introduktion . 

VALG TIL BESTYRELSE, VURDERINGSUDVALG eller REVISOR 

På generalforsamlingen i år er følgende på valg: 

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle for 2 år 

3 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

2 interne revisorer én for 1 år og én for 2 år + 2 revisorsuppleanter for 1 år 

1 medlem og 1 suppleant til vurderingsudvalget begge for 3 år 

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

dig, så stil meget gerne op på valg – evt. som suppleant .  

– er der gode muligheder for at deltage i Som suppleant i både bestyrelse og vurderingsudvalg 

arbejdet. Som suppleant kan du finde ud af, om du senere har lyst til at stille op til fast medlem af 

bestyrelse eller vurderingsudvalg. 

 Ingen af vores interne revisorer ønsker at fortætte.

Vi er igang med at revidere revisornes opgaver og du kan være med til at påvirke dette. 

Hvis det er muligt , vil vi meget gerne sende dig på kolonihaveforbundets revisorkursus. 



 

PRÆMIEHAVER Årets præmiehaver er i år blevet valgt af bestyrelsen. 

Vi har valgt én hver, og det skete midt i juli. 

Vinderne bliver offentliggjort til sommerfesten, og alle valg bliver begrundet. 

Vinderne får en præmie og gratis fest. 

Hvorfor på denne måde… ? På grund af corona blev havekonsulentens 

udvælgelse en del forsinket. 

Vi ville benytte lejligheden til udvælge efter lidt andre kriterier og på et andet 

tidspunkt for at få øjnene op for andre haver en de der traditionelt får 

præmier.  

 

KOLONIHAVEFORBUNDET 

 Forbundet er i gang med en medlemsundersøgelse for at finde ud af hvad 

medlemmerne synes om forbundets fremtid.  

De vil gerne have svar på bl.a: 

Hvem er Kolonihaveforbundet til for? Hvad skal vi koncentrere os om i 

fremtidens forbund? Og hvordan? 

Sidste mulighed for at svare er d. 24. august kl 12. 

Besvar online: Du kan finde undersøgelsen på 

nettet: https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha 

Printe den ud og udfylde den på papir: 

http://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1674/medlemsundersoegelse-

kolonihaveforbundet-pdf-version.pdf * 

… eller få hjælp af bestyrelsen i kontortiden 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurveys.enalyzer.com%2F%3Fpid%3Dh4mih4ha%26fbclid%3DIwAR2Zv3LfrfWDGHhJGXDuCUyLadwOjqMtRL9PXQ6Hdy717dRjuzIZfyvwPbc&h=AT2aB3Tnx7N29cyUgK5TTyRn3BbeZJMwhYsCuf25Z3S1bTu185-0k-IQHGDID_Jukxu093mnW33AqPHTz_Lz1bdYBREemRAikGkee457eJkwCzmC6IjUML_7pRQBdLMNsw&__tn__=-UK*F
http://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1674/medlemsundersoegelse-kolonihaveforbundet-pdf-version.pdf
http://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1674/medlemsundersoegelse-kolonihaveforbundet-pdf-version.pdf


ARBEJDSDAGE Vi behøver stadig dig til at lave opgaver i foreningen - til at luge, klippe, 

male, flytte, reparere, dyrke og rydde op. 

Fælles arbejdsdage er kommet i gang igen – den første i efteråret er allerede 

lørdag d. 1. august kl 10-12. OBS : denne gang en lørdag  

D. 1. august vil der være opgaver både på de grønne områder og nogle mindre 

opgaver i  have 80 så vi kan blive klar til indvielse til sommerfesten. 

Opgaver i have 80 1. august: 

 Beklædning under tag 

 Trådnet under tag 

 Vaske og pudse vinduer 

 Male vinduer udvendigt 

 Male udvendigt 

 Liste v/ vinduer 

 

Vi fortsætter også med at lægge opgaver på hjemmesiden som kan laves på 

andre tidspunkter end på arbejdsdagen. Listen vil løbende blive opdateret. 

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

Kontakt Zdenek inden du går i gang på tlf./sms: 30117802  

En arbejdsdag er to timers arbejde. 

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.  

NYE I MARIENLYST Have 62 er d. 15.-7. overtaget af Qusi og hans kæreste 

Have  71  er d. 1.-7. overtaget af Finn-Bjørn og Camilla med deres 2 børn 

Vi håber I tager godt imod dem.  

BESTYRELSESMØDER  

  

Du kan altid læse forkortede referater fra bestyrelsesmøderne på 

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

På det seneste møde d. 20-7. snakkede vi bl.a. om  

 Sommerfest 15. august 

• Læbælter m.m 

• GF – 20. september 2020 

• Haveleje juli 2020 

• Kalender efterår 2020 

• Præmiehaver – bestyrelsens valg 

• Toiletter 

• Have 36 kan sættes til salg 

  

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


 
 

HEGN DER SKAL FLYTTES – senest 1. august 
Vi minder om at de der fik besked ved havevandringen i juni om at deres hegn 

eller andet er for tæt på hækken og skal flyttes, skal have flyttet det inden 1. 

august. 

For at hækken kan få lys og luft må der ikke være hegn eller andet tættere end 

1m fra hækrod.  

Har man hegn for at lukke for adgang, kan vi anbefale at sætte trådhegn op, 

som ikke tager lyset fra hækken. 

 

BRENDSTRUPKILEN Aarhus Kommune som ejer jorden som Marienlyst ligger på -og de 

omkringliggende jorder – har sat gang i et byudviklingprojekt i området der 

betegnes Brendstrupkilen. ( Grøn koncert området) 

På nuværende tidspunkt har Staadt A/S fået forkøbsret til området på 

baggrund af en plan der står foran sin udvikling. Der har indtil nu været afholdt 

et par interessentmøder for grundejere i området. Her har Marienlyst ikke 

været inviteret. 

Vi har kontaktet, Aarhus Kommune for at bede om – som nærmeste nabo til 

området – at blive inddraget i det videre udviklingsarbejde.  

Hvis nogen er interesserede i at høre mere om, sætte sig ind i eller deltage i 

arbejdet så henvend jer endelig til betyrelsen: Bestyrelsen@hf-marienlyst.dk 

eller 30117803 (formanden) 

På hjemmesiden: http://www.hf-marienlyst.dk/brendstrupkilen/ kan man  

finde mails og udbudsmateriale , pressemeddelelser og andet 

baggrundsmateriale der er offentligt tilgængeligt og fundet på nettet  



 

NÅR DU HAR LUGET, KLIPPET OG BESKÅRET ER DER FLERE MULIGHEDER FOR 

AT KOMME AF MED HAVEAFFALDET 

KOMPOSTERING Aller bedst er at kompostere det i egen have … det er gratis gødning til dine 

planter. 

Inspiration til hvordan: 

 https://begynderhaven.dk/andre-dele-af-haven/kompost/276-start-med-

kompost-kompost-for-begyndere 

 https://www.plantesmilet.dk/no-nonsense-havekompost-kompostering-

for-begyndere/ 

 http://kompostbudene.dk/alt%20om%20kompost.html 

CONTAINER Der kommer container til grønt affald i foreningen hver måned undtagen juli. 

De er til alt plantemateriale fra haven – ikke andet. 

Fyld containeren op bagud, så der er plads til mere. 

Større grene skal skæres i mindre stykker, så de ikke fylder containeren op. 

I efteråret 2020 er datoerne:  

 31. juli til 4. august på P5 

 4. – 9. september på P3 

 9. - .20. oktober (hele uge  42 ) på P2 

 

GENBRUGSSATIONERNE TAGER IMOD HAVEAFFALD 

Åbningstider: 

Mandag - fredag: kl. 7 - 18 

lørdag, søndag og helligdage: kl. 10 - 17 

De nærmeste er : 

 Genbrugsstation Ølstedvej, Ølstedvej 38, 8200 Aarhus N eller 

 Genbrugsstation Sintrupvej, Sintrupvej 57, 8220 Brabrand 

https://begynderhaven.dk/andre-dele-af-haven/kompost/276-start-med-kompost-kompost-for-begyndere
https://begynderhaven.dk/andre-dele-af-haven/kompost/276-start-med-kompost-kompost-for-begyndere
https://www.plantesmilet.dk/no-nonsense-havekompost-kompostering-for-begyndere/
https://www.plantesmilet.dk/no-nonsense-havekompost-kompostering-for-begyndere/
http://kompostbudene.dk/alt%20om%20kompost.html

