
NYHEDSBREV SÆSONSTART 2021 / 4. april 2021 

Kære alle – vinteren er lige pludselig overstået  

Sæsonen er startet med fantastisk vej og flere er allerede i haverne 

igen.  

Her er noget info om hvad der sker lige nu og hvad der er planlagt i 

sæsonen. 

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM 

• Kalenderen 2021 / bagerst 

• Kommentarer til kalenderen 

• Corona 

• Fælles arbejdsdage og fællesarbejde 

• NØD -Generalforsamling  

• Betalte ansvarsområder – ledige jobs 

• Brug for gode råd om træer? 

• Træer og læbælter 

• Veje 

• Byudvikling 

• El i huset 

• Kompost fra genbrugspladsen 

• Containere til grønt affald 

 

 

SÆSONENS KALENDER Bagerst i nyhedsbrevet finder du årets kalender  

Du kan også finde den på hjemmesiden  

.link: www.hf-marienlyst.dk/kalender/ og på opslagstavlerne ved 

toiletterne 

Kalenderen kan ændre sig i løbet af sæsonen. 

Du kan altid finde de sidste opdateringer på hjemmesiden 

 

KOMMENTARER TIL KALENDEREN Vi har sat dato på to nød- generalforsamlinger, da vi skal have 

vedtaget bl.a. financiering af kloakeringen inden slutningen af maj. 

Du vil modtage en indkaldelse 

 

http://link:%20www.hf-marienlyst.dk/kalender/


Der vil være containere til grønt haveaffald en gang om måneden 

undtagen i juli. Vi har forsøgt ,så vidt muligt, at lægge datoerne 

sammen med ferier og helligdage så der er tid til at komme i haven. 

I start og slut af sæsonen hvor der er meget haveaffald, vil der være 

to containere på en gang. 

Fælles arbejdsdage ligger på søndage samtidig med at der er grøn 

container.  

Fællearrangementer er svært at planlægge for tiden, pga af 

corona-regler der ændrer sig hele tiden. Vi ville meget gerne lave 

arrangementer i de weekender hvor der er container og arbejdsdage 

så vi fik opbygget en tradition for ”foreningsweekender” 

Har du en idé til udendørs aktiviteter for sjov, hvor du kan se at vi 

kan samles uden at få Corona alle sammen, er du velkommen til at 

byde ind. 

Der er planlagt to weekender med æblemosteri – vi gerne købe en 

æblemoster , så foreningen har sin egen,  efter succesen de sidste år 

hvor vi har lejet. 

Der er afsat penge på budgettet som vi håber at få godkendt 

Storskrald bliver hentet om torsdagen lige som tidligere år. 

 

CORONA Vi er ved at have lært at leve med corona , og vi fortsætter de samme 

retningslinier som sidste år. 

Toiletter…. 

Det er kun handicaptoilettet der er åbent – det bliver rengjort og 

sprittet af to gange om dagen. 

Husk at  

• Spritte hænderne af inden du går ind 

• Brug toilettet 

• Vask hænder 

• Sprit hænder af inden du går ud. 

Kontortid 

Kontoret er åbent mandage kl 18-20 

Vent evt. udenfor til det bliver din tur, sprit hænder og bær 

mundbind. 

Har du evt. større sager der med fordel kan ordnes uden for 

kontortiden, så kontakt bestyrelsen for at få lavet en aftale. 

 

FÆLLES ARBEJDSDAGE  Der vil blive holdt fælles arbejdsdage en gang om måneden, 

samtidig med at der er grøn container. 

Vær selv med til at være opmærksom på at afstand og 

forsamlingsforbud overholdes. 

Som sidste år vil det også i år være muligt at få en opgave man 

kan udføre alene eller sammen med andre på andre tidspunkter end 



til de fælles arbejdsdage. Du kan se på hjemmesiden hvilke opgaver vi 

kan tilbyde. Har du selv ideer til en opgave du synes der skal laves er 

du også velkommen . 

Kontakt bestyrelsen / Zdenek tlf./sms: 30117802 før du går i gang 

Husk at manglende arbejdsdag fra denne sæson koster 500 kr i 

påkrav. 

 

NØD-GENERALFORSAMLING Hvad med generalforsamlingen? 

Forsamlingsforbuddet er lige nu på 5 personer indendørs og 10 

personer udendørs . Det betyder, at det ikke er muligt at holde en 

almindelig generalforsamling lige nu.  

Vi står dog i den situation at vi skal kommunen svar om finansiering 

af kloakeringen i 2024. senest i slutningen af maj. Det vi skal tage 

stilling til er om vi skal optage et kollektivt lån af kommunen eller ej. 

Alternativet er at hver enkelt have selv skaffer pengene – ca 50.000 pr 

have. 

Vi er derfor nødt til at holde en NØD generalforsamling og evt også en 

EKSTRAORDINÆR NØD generalforsamling Hvor det kun er de mest 

nødvendige punkter der diskuteres. 

Det vil sige optagelse af kollektivt lån, godkendelse af budget og 

afstemning om opsparing til nedgravning af vand i frostfri dybde. 

Vi har undersøgt forskellige muligheder og vi har valgt at følge 

forbundets anbefalinger og holde en online generalforsamling med 

mulighed for debat, men med en afstemning ved personligt 

fremmøde bagefter. 

Det vil give alle mulighed for at stemme , også selvom man ikke kan 

finde ud af at deltage i en online samling. 

Vi arbejder på at alle får ordentlig information inden afstemningen.   

ER DU TEAMS ELLER ZOOM NØRD? ….  Vi mangler en der kan oprette og administrere online møder på Zoom 

eller Teams med flere/ mange deltagere,   

Kan du det, har vi brug for din viden til at køre online 

generalforsamlings-debat. 

Kontakt Sidsel på 30117801, hurtigst muligt       

BETALTE ANSVARSOMRÅDER – ledige jobs 

Nogle opgaver i foreningen er for store til at de kan ordnes af frivillige 

eller på arbejdsdage. Man får en mindre betaling som ikke er særlig 

stor i forhold til arbejdsindsatsen, men som svarer til honorering for 

andet arbejde for foreningen. 

Foreningen mangler lige nu folk til  

• ansvar for storskraldspladen og til  

• hækkeklipning. 



Ledigt job: ANSVAR FOR STORSKRALDSPLADSEN  

Grethe fra have 169 har stået for opgaven de sidste år, men vil gerne 

stoppe fra starten af maj. Hun vil meget gerne give en oplæring til en 

ny. 

Tidsforbrug:  2-2 ½ time om ugen i sæsonen  

Honorar: Opgaven honoreres med en halv haveleje + arbejdsdag  

Honorar er  B-indkomst  som man selv skal opgive til skattevæsenet 

Opgaven går ud på …. 

• Jævnlig opsyn med storskraldspladsen så der altid er orden 

• Kontakt til kommunen hvis der ikke bliver afhentet 

• Samling af smådele i klare poser 

• Med i planlægning af opbygning af storskraldsplads 

Ikke storskrald / byggeaffald 

• Frasortering af ikke storskrald 

• Oplægning i container af ikke storskrald / byggeaffald 

• Nøgle til container – evt. koordinering af containervagter 

• Opsyn med storskrald, byggeaffald m.m. der er sat på området – 

organisere flytning til korrekt plads storskrald container eller andet. 

Information om affaldssortering 

• Bestille opslag 

• Give gode råd til medlemmer hvis det er nødvendigt 

•  

Ledigt job: KLIPNING AF FORENINGENS HÆKKE PÅ 

FÆLLESOMRÅDER - omkring P-pladser, fælleshusene m.m. 

Tidsforbrug :Sammenlagt 4 dage - i alt ca 30 timer  

Honorar: 1000 kr + arbejdsdag. Honorar er B-indkomst og man skal 

selv indberette det til skattevæsenet. 

Opgaven går ud på 

• Klipning af hæk efter behov i sæsonen  

• Fjernelse af hækafklip  

• Vedligeholdelse af hækkeklipper  

ANDRE ANSVARSOMRÅDER  Vi har allerede lavet aftaler om følgende opgaver 

Græsklipning: Chokri have 116 

Rengøring af toiletter: Shahin og Nazir have 37 

Vedligehold af foreningens maskiner: Abudt have 8 

Opsyn med foreningens træer og vejledning om beskæring og 

vedligehold af træer i haverne: Emil have 64 

Ansvar for vand – åbning lukning m.m.Jens Balder have 30 

Reparation af foreningens vandinstallationer: Nazim have 12 



REPARATION AF VANDSTANDERE  – er der problemer med vandstanderen i din have, er den utæt eller 

andet, så kontakt Jens Balder tlf./sms: 60 19 76 08 der giver besked 

videre til Nazim. Installationer du selv har lavet fra vandstandene er 

dit eget ansvar. 

TRÆER OG LÆBÆLTER Nyt ansvarsområde: Vi har hyret Emil have 64 til at holde øje med 

pleje af foreningens træer i læbælter, på festpladsen, på 

parkeringspladser og små skovområder.  

HAN VIL OGSÅ GIVE GODE RÅD OM TRÆER I DIN HAVE  

Har du brug for det, kan du kontakte Emil have 64 på sms – 

50583072. 

Det kan være spørgsmål om beskæring, plantning, fældning eller 

andet. 

Emil er skovtekniker – og vil du gerne have ham til at udføre arbejde 

med dine træer i din have er det en aftale imellem jer. 

Bevaringsværdige træer - Kommune vil komme i løbet af foråret / 

sommeren og lave en ny registrering af  bevaringsværdige træer i 

foreningen. 

Stykket under læbæltet mod marken bagerst i foreningen er blevet 

ryddet for opskud og buske …. og affald og haveaffald og opgravet 

jord. 

Tag en gåtur ned forbi og se hvor flot træerne står nu. 

Det er meningen at det skal holdes nede fremover så det ikke vokser 

op igen. Vi finder den bedste metode. 

Lad være med at smide haveaffald, grene, jord eller affald på det 

ryddede stykke – men læg det hvor det skal lægges.  

Vi har siden juli forsøgt at få afklaret hvis ansvar det er at 

vedligeholde læbæltet mod Grøn koncert pladsen. 

Læbæltet og stykket om til ligger ikke på vores matrikel, men på 

nabomatriklen som også er Aarhus Kommunes. 

Vi håber at vi kan få dem til at varetage vedligeholdet af dette stykke 

fremover, og dermed spare foreningen for arbejdstid og penge. 

Det er specielt aktuelt at få afklaret fordi det stykke jord – grøn 

koncert området bliver solgt til private bygherrer i forbindelse med 

byudvikling af Brendstrup kilen. Nye ejere skulle gerne være 

indforstået med at læbæltet skal blive stående og skal vedligeholdes. 

VEJE I løbet af vinteren har vejudvalget kigget på en mere holdbar 

løsning for renovering og vedligehold af vejene. De har haft en 

entreprenør til at kigge på vejen og komme med råd til hvad man kan 

gøre. 

Han mener at vejen bør ny anlægges, men at det ikke kan betale sig at 

gøre nu, da vejen skal graves op i forbindelse med kloakering i 2024. 

Han anbefaler at der fortsat repareres på vejen indtil da. 

 



Et arbejdshold lavede i marts et forsøg, hvor der blevet lavet 

vandsafledning og fyldt huller på et lille stykke. Det holdt fint , indtil 

det blev regnvejr og opfyldningen hurtigt blev kørt op igen. 

Det vil kræve et mange timers arbejde at vedligeholde vejen på den 

måde, og vi synes ikke at det er indsatsen værd. 

Vi arbejder på om vi kan finde andre løsninger. 

GØR DET SELV VEJARBEJDE 

Indtil da, kan man selv gøre en frivillig indsats ved at fylde stabilgrus i 

hullerne – der står en sæk på P1 og en på P2 hvor man kan tage grus.  

Krads kanterne på hullet op, fyld stabilgrus i hullet og bank, tramp på 

gruset så det ikke ligger løst. 

BYUDVIKLING BRENDSTRUPKILEN I Marienlyst deltager vi i en følgegruppe for naboer ang. Det nye 

byudviklingsprojekt i fra brendstrup og ind mod tilst. 

Der har i løbet af vinteren været holdt to møder. Materialet fra 

møderne må desværre ikke offentliggøres før det er behandlet 

politisk. 

Det seneste møde  handlede om at give input til det overordnede 

kommuneplantillæg der danner grundlag for kommende lokalplaner 

Her blev præsenteret det materiale, som sendes ud med forslaget til 

kommuneplantillæg, herunder især forslaget til strategisk udviklingsplan 

for området Der indkaldes til nyt møde, når Byrådet har besluttet at 

sende forslag til Kommuneplantillæg i høring.  

Forslaget til Kommuneplantillæg vil sikkert blive behandlet på 

byrådsmøde 14. april 2021, men kan godt blive forsinket.  

Materialet byrådet skal behandle bliver tilgængeligt for alle  

på https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsorden-og-

referater/ forud for mødet. 

 

Når det er behandlet på byrådsmødet vil det blive sendt i høring hvor 

alle har mulighed for at give et høringssvar. 
I høringsperioden vil følgegruppen blive inviteret til et møde med 

dviklere og lodsejere i byudviklingsområdet og der vil også blive holdt et 

borgermøde for alle interesserde i nærområdet hvor man kan stille 

spørgsmål og debattere. 

VIL DU HAVE EL I HUSET En lille serviceinfo til de der overvejer at få el i huset.... 

Er du i tvivl om noget efter at have læst dette, så kontakt bestyrelsen….. 

Fra 1-1-2021 har Konstant der står for el-nettet i Marienlyst, ændret 

på arbejdsgangen for installation af el. 

Før i tiden var nedgravning af stikledning fra elskab til huset med i 

pakken. Det er det ikke længere fra d. 1-1. Det skal man selv sørge for. 

Det betyder IKKE at man selv kan gå i gang med skovlen - hverken på 

vejen eller i haven.  

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsorden-og-referater/
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsorden-og-referater/


Fremover skal enten du selv eller el-installatøren kontakte en 

entreprenør der skal stå for nedgravningen efter gældende regler. 

Entreprenøren skal også søge en gravetilladelse ved kommunen 

inden de begynder at grave. F.eks. Jens Karstensen eller Nordkabel  er 

vant til at lave gravearbejde af den slags.  

Efter gravearbejdet skal vejen genetableres. 

Og husk at alle installationer også inde i huset (bortset fra det man 

lovligt selv må lave) skal laves af autoriseret el-installatør      

REKLAME: HENT KOMPOST PÅ GENBRUGSPLADSEN 

 Har du brug for vitaminer til din have kan du for ikke mange penge købe 

kompost til din have på genbrugspladserne i Aarhus. 

www.affaldvarme.dk/produkter-og-services/genbrug-og-

affald/genbrugsstation/kompost 

DER ER TRE SLAGS MED HVER SINE FORDELE: 

 

Kompost  

Skal opblandes 

Organisk gødning med langtidsvirkning.  

• Forbedrer jordens evne til at holde på næringsstoffer. 

• Gør lerjord lettere at arbejde med. 

• Mindsker sandjords behov for vanding. 

Kompostblanding 

Klar til at plante i. 

• Brug i plantekummer og bede. 

• Til opfyldning, f.eks. i græsarmeringssten. 

• Blanding består af lige dele kompost, muld og sand. 

•  

Topdressing 

Få en flot og slidstærk plæne.  

Bemærk: Topdressing sælges kun på genbrugsstationen i Risskov. 

• Topdressing består af sand og kompost. 

• Topdressing er perfekt til vækst af græs. 

 

Vi håber vi får endnu en god sommer i Marienlyst… 

Vi ses derude 

Bedste hilsner 

Bestyrelsen 





KALENDER 2021 
Hele sæsonen i Marienlyst 

  

GRØN CONTAINER HAVELÅGEN ÅBEN FOR ALLE ARBEJDSDAG BEMÆRK ANDET 

 På grund af coronareglerne der ændrer sig hele tiden,  kan man forvente at der sker ændringer eller 

aflysninger. Vi overholder alle anbefalinger. 

 

Fælles arbejdsdage – Du skal deltage i mindst én arbejdsdag a 2 timer – eller tilsvarende – i løbet af 

året. Du kan altid bede om at få en opgave ved at kontakte bestyrelsen eller se på jhjemmesiden: 

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

 

Kontoret er åbent i have 80 mandage kl. 18 – 20. Hold afstand og vent evt. udenfor til det er din tur.  

 

Kalenderen kan ændre sig…… se altid den seneste udgave på hjemmesiden  

www.hf-marienlyst.dk/kalender/ eller på opslagstavlerne 

APRIL 

 30. marts til  

6. april 

Containere til grønt affald 2 stk -  

P4 og P2 

Torsdag til tirsdag  

 1. april / torsdag Første tømning af storskrald   

 4. april / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 

Mød op på P3 kl 10 

 

 29. april til 

4. maj 

Containere til grønt affald P3 Torsdag til tirsdag  

MAJ    

 2. maj / søndag Fælles arbejdsdag  
Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 
Mød op på P3 kl 10 

 

 9. maj / søndag PLANLAGT NØD-

GENERALFORSAMLING -  Mere info 

følger, vær forberedt på aflysning 

Kl. x Alle 

 23.maj / søndag PLANLAGT EKSTAORDINÆR  

NØD-GENERALFORSAMLING-  Mere 

info følger, vær forberedt på aflysning 

Kl X Alle 

 30. maj / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 
Mød op på P3 kl 10 

 

 28. maj til 

1. juni 

Containere til grønt affald P5 Fredag til tirsdag  

JUNI    

 5-6. juni / lørdag 

og søndag 

HAVEVANDRING 

nærmere info følger 

 

10-14  

begge dage  

Husk havelågen 

skal være åben – 

 

 23. juni / onsdag EVT. SCT. HANS AFTEN   

 25. juni til  

29. juni 

Containere til grønt affald P2 Fredag til tirsdag  

Ændringer i løbet af året kan forekomme 

 

Vers. 1 /1-4-2020 

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


JULI    

 16.juli – 1. august BESTYRELSEN HOLDER SOMMERFERIE   

 17. juli / lørdag EVT. GRØN KONCERT   

AUGUST    

 6. aug. til  

10. aug. 

Containere til grønt affald P5 Fredag til tirsdag  

 7. aug. / lørdag EVT. HF MARIENLYST SOMMERFEST   

 8. aug. / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 

Mød op på P3 kl 10 

 

SEPTEMBER    

 3.sept til 7. sept. Containere til grønt affald P3 Fredag til tirsdag  

 5. sept. / søndag Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 
Mød op på P3 kl 10 

 

 11. 12. sept / 

lørdag -søndag 
HAVEVANDRING 

nærmere info følger 

10-14 begge dage 

Husk havelågen 

skal være åben 

 

 18 sept og evt. 

19. sept 
ÆBLEMOSTER 
Nærmere info følger 

  

OKTOBER    

 15. okt til 26. okt Containere til grønt affald P2 + P4 2 stk 

 

Container hele 

efterårsferien 

 

 16. okt + evt . 

17.okt / lø+sø 
ÆBLEMOSTER 
Nærmere info følger 

  

 17.okt Fælles arbejdsdag 

Hold afstand og vær opmærksom på 

forsamlingforbudet 

Kl. 10-12 

Mød op på P3 kl 10 

 

 31. okt / 

sønd 

SÆSONSLUT 

LUKNING AF VAND 

Husk havelågen 

skal være åben 10-

14– 

 

NOVEMBER    

 1. nov Sidste kontoråbent 18-20 / Have 80  

 4. nov. Sidste storskrald   

 12. nov. Sidste renovation   

     

 

 


