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GODE RÅD OM VAND OG VANDING 

 

SIDSTE CHANCE 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 

Har du et forslag du gerne vil stille til generalforsamlingen? 

Forslag der ønskes behandlet, kræver forslagsstillerens 

tilstedeværelse 

Bestyrelsen skal have dit forslag, senest søndag d. 30. august KL 

24.00 

I denne vejledning kan du se hvordan du stiller gode forslag: 

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

content/uploads/2020/03/s%C3%A5dan-laver-du-et-forslag-GF-

2020-Marienlyst.pdf 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2020/03/s%C3%A5dan-laver-du-et-forslag-GF-2020-Marienlyst.pdf
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2020/03/s%C3%A5dan-laver-du-et-forslag-GF-2020-Marienlyst.pdf
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2020/03/s%C3%A5dan-laver-du-et-forslag-GF-2020-Marienlyst.pdf


HÆKKE 

BESTILLING AF HÆKPLANTER 

Nu kan du bestille hæk.  

Vi vil gerne have din bestilling inden d. 14. september. 

Har du hæk der skal skiftes ud eller mangler du hæk på et 

stykke, så kan du bestille hæk nu. Der kan bestilles liguster eller 

avnbøg. 

Avnbøg er især til steder hvor der er fugtigt hvor liguster har 

svært ved at gro - eller skyggefuldt som ud mod ridestien eller 

læhegn. Hele hæksiden skal være samme slags. 

Der skal bruges 4-5 planter pr. meter. 

Hækken vil først komme i oktober. 

Bemærk: Der har tidligere år været en del hæk der ikke er 

blevet plantet og som bare har ligget og gået ud. Da det er 

foreningen der betaler for hækkene vil bestyrelsen derfor stille 

forslag ved generalforsamlingen d. 20-9 om at hvis bestilt hæk 

ikke er plantet inden 14 dage, kommer man til at betale det 

selv. Hvis det bliver vedtaget kommer det til at gælde for det hæk 

du bestiller. 

TIPS TIL HÆKKE-KLIPNING:  

(OBS i en tidlige udgave står der 15/16. september – dette er ikke 

korrekt) Ved havevandringen d. 12/13.  september kigger vi efter 

om hækken er klippet.  

Hækken må max. være 160 cm høj og max. 60 cm bred 

Sidst i august og i starten af september begynder hækkene at 

stoppe i væksten. En klipning af hækken på det tidspunkt vil 

betyde at den står skarpt i formen de næste 7-8 måneder. 

Bredere i bunden end i toppen 

Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. På den måde 

kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den 

bliver ved med at være tæt forneden.   

En god bredde er 30-40 cm i bunden og i toppen 10-20 cm. 

Det er også en god ide at klippe hækken så den runder i toppen 

eller er pyramideformet. 

Man klipper toppe på den måde fordi for at undgå at der lægger 

sig sne på toppen om vinteren. Når sneen tør kan den blive så 

tung at det kløver hækken. 

Andre planter i hækken 

Har du ikke fået holdt hækken fri for skud af småtræer og buske 

så er det nu du skal gøre det.  

De har ikke noget at gøre i hækken – de ødelægger den bare. 

Sådanne skud kan nemt vokse en meter på en sæson og skal 

klippes ned jævnligt. 

 Afklip 

Det er en god ide, at klippe afklippet i lidt mindre stykker og 

skubbe det ind under hækken. Det lukker både for ukrudt, og 

giver naturlig kompost til jorden. 



BYGGERI – få nu de byggetilladelser 

Vi har flere gange i denne sæson stødt på byggeri der bliver 

opført uden byggetilladelser. 

Noget af det er fint bygget og overholder byggereglerne og 

afstand til skel. 

De får besked på at lave en ansøgning og få en byggetilladelse 

og godkendelse af byggeriet. 

 

Men andre byggerier vil aldrig kunne godkendes – fordi der er 

blevet bygget for meget på grunden, eller der er bygget forkert 

eller for tæt på skel. 

De får at vide at byggeriet skal fjernes igen - ikke når der sælges 

- men nu. 

Det er ærgerligt at lægge tid og penge i noget der skal rives ned 

igen. 

Så for jeres egen skyld: Læs byggereglerne – spørg bestyrelsen 

og ikke naboen hvis du er i tvivl, få lavet en byggeansøgning og 

få en byggetilladelse. 

Det er ikke særlig svært – og vi hjælper gerne i bestyrelsen. 

Vi har også en fin vejledning som kan hentes ved bestyrelsen 

eller på hjemmesiden: www.hf-marienlyst.dk/vil-du-bygge/ 

SIDEN SIDST 

HAVELEJEOPKRÆVNING JULI 2020 ER UDSENDT  

Langt om længe blev der udsendt opkrævning af haveleje. 

Opkrævninger er udsendt med mail eller brev.  

Indbetalingsfristen er d. 6-9  

Har du ikke modtaget opkrævning så kontakt kassereren Jens 

Balder: tlf./sms: 60 19 76 08 mail: kasserer@hf-marienlyst.dk 

Selvom det ikke er via PBS denne gang så kan man alligevel 

tilmelde sig betalingsservice og de data i skal bruge skulle gerne 

være medsendt.  

Vi beklager den sene udsendelse men vi havde problemer med 

at få  Nets/PBS og vores regnskabssystems til at snakke sammen  

 

 

 

Peter og Camilla har overtaget have 47 efter Kaies d. 15. august 

Helana overtager have 17 efter Mohammed d. 1. september. 

Marie overtager Have 51 efter Anne d. 15.september 

 

Velkommen til jer – vi håber I må få det godt i Marienlyst 

 

 

 

 

 

 

www.hf-marienlyst.dk/vil-du-bygge/


ÅRETS PRÆMIEHAVER blev til 

ANDERKENDELSE FOR INSPIRERENDE HAVER 
Se billeder og begrundelser for valget  

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

 

Ved sommerfesten d. 15-8 blev årets "præmiehaver" 

offentliggjort. 

Der er tradition for at der hvert år udvælges 5 haver af forbundets 

havekonsulent som får en præmie for “veldyrket” have. 

På grund af corona blev årets "præmiehaver" i år valgt af 

bestyrelsen – vi har valgt én hver, og alle valg blev begrundet. 

 

Haverne er valgt helt efter hvad hver enkelt i bestyrelsen finder 

inspirerende på den ene eller anden måde og er ikke specielt 

udtryk for at de er "veldyrkede" 

De valgte haver er meget forskellige og begrundelserne er lige så 

forskellige. Vi ønsker tillykke ! 

Vinderne bliver offentliggjort til sommerfesten, Vinderne fik en 

præmie og en gratis sommerfest. 

 

NYT FRA FORBUNDET 
 

VIL DU HELLERE LÆSE HAVEBLADET PÅ NETTET? 

Som medlem af kolonihaveforbundet modtager man 4 gange om 

året forbundets foreningsblad "Havebladet" med posten. 

De oplever af og til at medlemmer ønsker at afmelde sig 

Havebladet for i stedet at læse det digitalt. 

 www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/havebladet/ 

Du kan nu selv gå på Dialognet på forbundets 

hjemmeside www.kolonihaveforbundet.dk og bede om ikke at får 

det tilsendt længere 

På linket nedenfor findes en login-guide til 

dialognet: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbu

ndet/dialognet/Du afmelder dig under "oversigt", "ændre e-mail 

og/eller password". 

 

BESIGTIGELSESRAPPORT  

Når du skal sælge dit kolonihavehus.  

Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte 

fejl og mangler i op til 10 år efter salget.  

Kolonihaveforbundet har derfor indgået aftale om udarbejdelse af 

besigtigelsesrapporter af huse. Det er ikke relevant for alle, men 

nogle huse har en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er 

dog helt op til sælger at beslutte, om vedkommende vil benytte 

sig af ordningen.  

Læs mere om ordningen her:  

DOWNLOAD: OBH huseftersyn 

DOWNLOAD: Besigtigelsesrapport Havebladet _3_2020 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/praemiehaver/
www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/havebladet/
www.kolonihaveforbundet.dk 
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/Du
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/Du
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2020/08/OBH-huseftersyn.pdf
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2020/08/Besigtigelsesrapport-Havebladet-_3_2020.pdf


 

FRA KALENDEREN I SEPTEMBER 

CONTAINER TIL GRØNT AFFALD – P3  

4.-9. sept. OBS: fredag til tirsdag morgen 

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

 

ÆBLEMOSTER  
lørdag og søndag d. 5. - 6. september på P3 
SÅ ER DET TID TIL AT MOSTE ÆBLER: 

I weekend d. 5-6. september har vi lejet en æblemoster til at 

lave most og saft.  

Begge dage starter vi kl. 10 og fortsætter til ca. 16 , afhængig af 

fremmøde. 

 

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

På hjemmesiden kan du se hvordan det foregår, hvad du skal 

have med og hvordan du kan opbevare saften. 

 

Har du ikke selv æbler? Måske din nabo vil dele? 

Har du for mange æbler, , er der helt sikkert andre der gerne 

vil plukke dem for dig.  

Er du med i vores facebookgruppe kan du tilbyde eller 

efterlyse æbler der. 

 

 

FYRAFTENSMØDE 

 OM ARBEJDET i BESTYRELSEN, VURDERINGSUDVALGET og 

INTERN REVISION. 

Mandag d. 7. september / kl. 17-18 / Have 80 / Alle 

interesserede 

På generalforsamlingen skal der vælges nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og 1 medlem og og 

en suppleant til vurderingsudvalget. 

Vi mangler også to interne revisorer. 

Inden generalforsamlingen vil vi gerne fortælle om hvad man 

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

arbejdsopgaver, møder, tidforbrug, ansvarsområder, kurser 

m.m.. 

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

introduktion 

  

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


 

 

HAVEVANDRING 

12/13. september 
(OBS i en tidlige udgave står der 15/16. september – dette er 

ikke korrekt) 
Nærmere info om tidspunkt kommer i uge 38. 
Husk havelågen skal være åben. 

Vi tjekker for ukrudt i hækken, hækkeklipning og hækhøjde 

mod sti og vej – max. 160 cm 

Se hvad vi kigger efter :  

http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/havevandring/ 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 

søndag d. 20. september , kl. 10 

http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf-2020/ 

Dørene åbner kl 9.15 

Kom gerne i god tid så vi undgår kø. 

Tilmeld dig meget gerne hurtigst muligt,  

så vi får overblik over hvor mange vi bliver. 

Tilmelding er ikke et krav for at deltage. 

 

SÅDAN TILMELDER DU DIG 

Tilmelding på sms: 30117804 – skriv have nummer og antal 

personer. 

Tilmelding kan også afleveres i bestyrelsens postkasse, nr. 

160 i postområdet- skriv have nummer og antal personer 

Vi henstiller til at der kun kommer én person pr. have. Hver 

have har 2 stemmer. 

 

 

 

 

CAFE-ARRANGEMENT I HAVE 80 

20. sept. / søndag- Kl. 16 til ca. 19 

Åbent hus efter generalforsamlingen.  

En lejlighed til at vende stort og småt - hygge, snak, spil, 

kaffe, øl og vand. 

For alle der har lyst – så længe vi kan holde passende 

afstand. 

 

 

  

http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/havevandring/
http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf-2020/


VANDFORBRUG og VANDING 
 

Vi har d.d. brugt 650 m3 mere vand, end vi har brugt hele sidste år. 

Selvom der nok ikke er så meget mere brug for vanding i år, så 

minder vi lige om hvordan man vander uden at spilde vand: 

 

 


