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I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM: 

SIDEN SIDST 

 Nye i Marienlyst 

 Sidste arbejdsdage 

 Generalforsamlingen 20-9-2020 

HÆKKE 

 Har du bestilt hæk? 

 Hvordan planter man ny hæk? 

NYT FRA FORBUNDET 

 Hvad bruger de dine penge til? 

FRA KALENDEREN I OKTOBER 

 Arrangementer, arbejdsdage grøn container, sæsonslut 

vandlukning m.m. 

VEJE, PARKERING OG KØRSEL – Nyt udvalg 

DE NYE ORDENSREGLER vedtaget på generalforsamlingen 

VAND I HAVERNE / Lar – afledning af regnvand  

 

SIDEN SIDST 

Have 36 er overtaget af Wamid og hans familie d. 15. september 

Velkommen– vi håber I må få det godt i Marienlyst 

 

 

 

SIDSTE ARBEJDSDAGE I ÅR 

Sidste chance for at deltage i arbejdsdag i år  er  

d. 11. oktober kl. 10-12 eller 

d. 24. oktober kl. 10 – 14.30 

Se mere i kalenderen 

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

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


Generalforsamlingen 20-9-2020 

Vi kunne endelig holde vores generalforsamling  for 2020 i 

Firmasport d. 20. september 

35 have var mødt frem.  

Referatet er klar og kan hentes her: 

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

 

Samme sted finder du også 

– referat at Henning Skårups oplæg om kloakering i foreningen 

– de reviderede ordensregler. 

– bestyrelsens kommentarer til referatet 

Når man læser referatet kan man læse at der opstod  

spørgsmål og diskussioner om flere punkter. 

Nogle opstod på baggrund af misforståelser. Som tillæg til 

referatet vil vi i bestyrelsen derfor gerne give nogle fakta som 

vi håber kan fremme forståelsen. 

 

HÆKKE 

HAR DU BESTILT HÆK? 

Til de der har bestilt hækplanter  kan  hente dem   

lørdag d. 24. oktober. Fra kl. 10 til 15 på P3 / have 80 

 

Vær forberedt på hvordan du  planter og passer din nye hæk .. 

 

Ny side på hjemmesiden: Sådan planter du hæk 

http://www.hf-marienlyst.dk/saadan-planter-du-haek/ 

Video og vejledning :-) 

 

Husk at hækken skal være plantet 14 dage efter afhentning. 

Sørg for at planternes rødder ikke udtørrer - især ikke, mens de 

venter på udplantning. 

 

NYT FRA FORBUNDET 
 

Forbundet arbejder stadig med resultaterne af deres 

medlemsundersøgelse fra tidligere på året 

Men der tegner sig et klart billede af at medlemmerne ikke rigtig 

ved hvad de går og laver. 

Derfor vil de fremover fortælle meget mere om hvad de bruger 

penge og tid på …. Både i havebladet og på hjemmesiden 

 

Hvad bruger vi jeres kontingent til?  

Det koster 323,50 kr. årligt for hver kolonihave at være medlem af 

Kolonihaveforbundet. Det vil sige under en krone om dagen. Men 

hvad bruger vi de penge til? Dette har vi illustreret i et 

lagkagediagram, som er med i sæsonens sidste Haveblad.  

I kan se og læse mere om det på vores hjemmeside 

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/om-

os/hvad-bruger-forbundskontoret-dit-kontingent-til/  

http://www.hf-marienlyst.dk/gf/gf-2020/
http://www.hf-marienlyst.dk/saadan-planter-du-haek/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/om-os/hvad-bruger-forbundskontoret-dit-kontingent-til/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/om-os/hvad-bruger-forbundskontoret-dit-kontingent-til/


 

FRA KALENDEREN I OKTOBER 

CONTAINER TIL GRØNT AFFALD – P2  

9-20. oktober OBS: Hele efterårsferien uge 42 

 

FÆLLES ARBEJDSDAG  
Søndag 11. oktober. Kl. 10 -12 - Mød op på P3  

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

 Lugning – medbring lugeredskaber, evt. trillebør, rive skuffejern o.l. 

 Hækklipning have 80 – medbring meget gerne hækkeklipper, evt. rive, trillebør 

o.l. 

 Udendørs opgaver på have 80 – 

 Hvis vejret ikke arter sig er der opgaver indendørs 

o Udendørs maling af vægge og vinduer – medbring meget gerne pensler 

o male vinduer udvendig 

o lukke v/isolering på NV siden under udhæng 

o montering af drypnæser under vinduer 

o montering af geregter (lister) v/ vinduer 

o rengøring af fliser omkring hus 

 

 

Hvordan kan vi forbedre vores veje, parkering og kørsel. 

ER DU EN AF DEM, DER MENER NOGET?  

VI STARTER ET UDVALG – 

Mød op søndag d. 18. oktober kl. 13 i have 80. 
Du kan også kontakte Claes have 82, på tlf./sms: 30117804 

 

FÆLLES ARBEJDSDAG - kun Have 80  

lørdag d. 24. oktober kl. 10 – 14:30 
http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/ 

 – opgaver som ovenfor 

Arbejdsdag er stadig 2 timer – men der vil være frokost til de der er med 

på at gi’ den nogle ekstra timer 

 

SÆSONSLUT 

Lørdag d. 31. oktober 

Kl. 13 -15 : Døde duer 

Kl. 15 - ? Afbrænding af bål på festpladsen 

Af hensyn til Corona er der ingen arrangement på festpladsen – men I er 

velkomne til at komme og dele den sidste varme i år – med afstand. 

Medbring selv (varme) drikkevarer, varmt tøj, stol og hvad I ellers 

behøver. 

 

LUKNING AF VAND 

Søndag 1. november   

husk havelågen skal være åben fra kl 10 og til ca. 14 

http://www.hf-marienlyst.dk/vand-aabning-og-lukning/ 

Stophanen skal stå lodret. 

DU skal selv tømme slanger/rør og især blandingsbatterier for at 

forhindre frostskader, hvis du har installeret vand i huset. 

 

AFFALD 

Sidste tømning af restaffald – fredag d. 6. november 

Sidste afhentniong af storskrald – torsdag d. 5. november  

http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/
http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/
http://www.hf-marienlyst.dk/vand-aabning-og-lukning/


VEJE, PARKERING OG KØRSEL – Nyt udvalg 

VI STARTER ET UDVALG –  
der skal lave forslag til hvordan vi kan forbedre vores 

veje, parkering og kørsel. 

 

ER DU EN AF DEM, DER MENER NOGET?  
Mød op søndag d. 18. oktober kl. 13 i have 80. 

Du kan også kontakte Claes have 82,  

på tlf./sms: 30117804 

 

Gennem årene har der været talt meget om vore veje og 

på det seneste også om vore parkeringspladser. 

 

Mange har klager over dårlige veje og har ideer til hvad man skulle gøre og har fremført det over for 

diverse bestyrelser.  

Vi vil gerne arbejde for at vi kan få nogen løsninger der er gennemtænkte og forhåbentlig holder. 

Vi vil derfor opfordre folk, der har ønsker og ideer til, hvordan vi kan forbedre forholdene for både 

trafikanter og beboere i de enkelte områder, til at træde frem.  

Her får du muligheden for at få dine tanker præsenteret og undersøgt og debatteret.  

Altså få indflydelse på processen.. 

 

Som omtalt på seneste generalforsamling så vil vi forsøge at samle et udvalg, der hen over vinteren kan 

indhente oplysninger, tilbud på forskellige scenarier, ideer fra medlemmerne og ende op med at 

udarbejde konkrete forslag til, hvad der kan gøres og hvad vil økonomien i de forskellige muligheder 

være. 

Forslag og budgetter kan komme på GF i foråret 2021, 

 

NOGLE AF DE OPLAGTE TEMAER ER: 

• Forbedring af vejene under hensyntagen til beboere op til vejene og finde en økonomi, der på sigt 

reducerer de store udgifter, vi har til vejene.  

• Mindre belastning af især indkørslen og strækningen mellem P1 og P2. 

• Fartbegrænsning så der ikke køres for hurtigt 

• Hvad gør vi ved overbelastningen af vore parkeringsarealer i week-ends med dejligt sommervejr, hvor 

både beboere og deres gæster strømmer til. 

• Markering af parkeringsbåsene trænger til en opfriskning, måske en nytænkning. 

Men ud fra den snak, der har foregået i mange år om emnet, så er der meget mere, der er en overvejelse 

værd.  

 

Er du en af dem, der har deltaget i disse diskussioner eller lige nu har fået ideer,  så vil vi gerne have dig 

høre fra dig – og måske have dig med i udvalget? 

Så mød op …. 

Vi forestiller os, at alle interesserede samles i have 80 – søndag d. 18. oktober kl. 13– for at drøfte, 

hvordan arbejdet tilrettelægges og hvad det tænkes at bestå af, så man kan tage stilling til, om man vil 

deltage i udvalget.  

Har du ideer til områder, der kunne behandles i udvalget, så er du også velkommen til det indledende 

møde. 

Aktiv deltagelse i udvalget i vinter betragtes som en arbejdsdag i den kommende sæson. 

 

VI HÅBER PÅ MANGE MED GODE IDEER OG TANKER 

Vi betragter et antal på 5 deltagere som nødvendigt for at få ideer godt og alsidigt gennemarbejdet, så 

mød op for, at vi kan etablere udvalget.  

Alternativt bliver opgaverne fortsat løst ad hoc og efter behov i stedet for på en strategisk måde.  



 

DE NYE ORDENSREGLER vedtaget på generalforsamlingen 

 

Ang. havevandringer 
Bestyrelsen kan ved havevandringerne, undlade 

at gå ind i folks haver, hvis haven udefra ser 

velholdt ud.  
Det er bestyrelsen der afgør om haven ser 

velholdt ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maks højde på hegn i haverne 
Opsættes der plankeværk i haven må højden på 

plankeværket ikke være højere end max 

hækhøjde.  

Dette gælder i afstanden mellem 1 m og 2, 5 m 

fra skel . 

Fra 2,5 m fra skel og ind i haven er der frit valg 

på højden på plankeværket. 

 

 

 

 

 

 

 

Påkrav for manglende deltagelse i 

fællesarbejde er ændret til  500 kr. 
Beløbet skal bruges på betaling af arbejde for 

foreningen. 

Det træder i kraft fra næste sæson 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LAR (LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND) 

Meget regn kræver handling 

Det er ingen hemmelighed, at der kommer mere vand fra 

oven, og at det nok vil fortsætte. 

I mange haver giver det ekstra problemer med meget 

vand og oversvømmelser, som vi så det i efteråret 2019 

og vintern 2020.. 

Vores drænrør i Marienlyst er gamle og kan nok ikke 

opsuge alt. Men man kan i sin egen have gøre en del . 

Som husejer er det i princippet dit ansvar, at nedløbsrør, 

tagrender, brønde, riste og på din grund fungerer, så 

regnvandet bliver ledt væk. 

Overfladevand og regnvand skal som udgangspunkt 

holdes i egen have – man er altså som lejer forpligtiget til 

at gøre hvad man kan for at opsamle regnvandet eller at 

hjælpe med til at det kan sive ned i jorden. 

Mange opsamler regnvandet i tønder og 

genbruger det men ofte kan forbruget af vand ikke følge 

med nedbøren og vandet løber derfor ud i haven. Det er 

ikke sundt, hverken for hus, belægninger eller planter. 

Inspiration 

Som inspiration til hvad man ellers kan gøre – og ikke 

gore - har vi lavet en ny side på hjemmesiden hvor du kan 

finde pjecer, links og gode gode råd 

http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/vand-i-haverne/ 

Læs f.eks artikel fra det sidste nummer af havebladet om 

at lave regnbede hvor vandet kan samle sig:  

Lav et regnbed- havebladet 04 2020 

Eller en samlet folder om nogle af de andre muligheder 

der findes:  

HENT: Klimatilpasning_CLEAN_2017 

 

 

http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/vand-i-haverne/
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2020/10/lar-havebladet-04-2020.pdf
HENT:%20Klimatilpasning_CLEAN_2017

