NYHEDSBREV MARIENLYST - 2. september 2021
Kære alleDet er længe siden at vi sidst har udsent et nyhedsbreve …
Vi beklager . vi i har været ramt af det ene og det andet og det er desværre
en af de ting vi ikke lige fik gjort.
Vi håber at kunne rette lidt op på det med dette nyhedsbrev.

KALENDEREN I SEPTEMBER
Der sker en masse i Marienlyst i september
Du kan se den opdaterede kalender sidst i dette nyhedsbrev…

FÆLLES ARBEJDSDAG: Søndag d. 5 sept. kl. 10 på P3:
Marienlyst skal gøres efterårsklar og der skal klippes hæk og luges på
fællesområderne.
Medbring meget gerne hækkeklipper, lugeredskaber, arbejdshandsker,
rive, trillebør og andre nyttige redskaber
FODBOLD i HAVE 80
Hvis der er interesse for det, vil Claes åbne for at se følgende UEFA
kampe: Alle dage kl. 20. 45 i have 80.
Lørdag d. 4. sept. Danmark Færøerne
Tirsdag d. 7. sept. Danmark Israel
Kontakt Claes på 30117804
GRØN CONTAINER PÅ P3 fredag d. 3 til tirsdag d. 7.9
Husk at fylde op bagfra, ingen store grene (max 1 m. i længden), jord,
sten eller hele træer.
BÅLBYG og HYGGE: lørdag d. 4. 9. kl. 10. på festpladsen
Alle nye i Marienlyst i 20/21 er inviteret til at lave bålplads og hygge
Har du ikke nået at tilmelde dig kan du gøre det nu: Trine tlf.
30117802
PETANQE FOR SJOV - søndag d. 5. sept. kl 12.30 Mødested ved døde
duer (efter fælles arbejdsdag).
Alle er velkomne begyndere og øvede, børn og voksne.
Efter sommerfestens hyggelige petanquespil vil der igen være
mulighed for hyggespil for alle.
Tilmelding er ikke nødvendig men vil du have info kan du ringe til

Claes på 30117804

HAVEVANDRING lørdag -søndag 11. 12. sept /10-14 begge dage
I vil få nærmere besked om hvornår vi kommer i jeres have.
Husk havelågen skal være åben
Ved efterårets havevandring chekker vi for ukrudt i hækken og om
hækken er klippet.
Se mere på hjemmesiden:
http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/havevandring/

FAMILIE og BØRNE DAG søndag d. 12. sept. -Fra kl 13.30 på
festpladsen. I tilfælde af meget regn flytter vi til have 80.
For alle børn og børnefamilier i Marienlyst
Kom og mød din nye legekammerat.
Vi genteager børne og familiehyggen fra sommerfesten
•
•
•
•
•
•

Ansigtsmaling – bliv malet måske som en tiger, spiderman eller en
gammel heks?
Bål på vores nye bålplads ,snobrød og saftevand ad libitum.
Stenmaling – mal sten til vores nye bålsted.
Boldspil og leg.
Måske vi får flere gode ideer inden d. 12.
Medbring meget gerne legetøj og ideer til gode lege….

FYRAFTENSMØDE for alle med have op til GRØN koncert læbæltet
Tirsdag d. 14.sept - Kl 17 - Have 80.
Vi har sendt invitation på mail til alle der er inviteret

ÆBLEMOSTER 18 sept. og måske. 19. sept kl. 10-16 på P3
Se nærmere info på www.hf-marienlyst.dk/ aeblemoster
Vi har købt en frugtkværn og to pressere . D. 18. sept. kan alle
komme med deres æbler eller andre frugter, og presse most og saft.
Sarah vil stå for mosteriet d. 18 – har nogen tid og lyst til at passe
mosteriet den 19. sept så kan der også mostes denne dag.
Kontakt Sarah i have 159 eller Sidsel : 30117803
EKSTRA fælles arbejdsdag søndag19. sept /
Kl. 10-12. Bliver du til kl 13 får du også frokost
+ kl 14-16. Bliver du til kl. 17 får du også aftensmad.
Du må gerne blive hele dagen.
Arbejdsopgaver bl.a. reparation og vedligehold og byggeri – mere
info følger.
SIDSTE FRIST for bestilling af hæk søndag 19. sept
Bestil ved bestyrelsen – læs mere inde i nyhedsbrevet
ORDINÆR GENERALFORSAMLING søndag 3. okt kl.10
Der er udsendt indkaldelse med info og dagsorden på mail- og med
brev til de medlemmer der ingen mailadresse har.
www.hf-marienlyst.dk/gf2021

ARRANGEMENTER I HAVE 80
Corona restriktionerne er slut for nu og det er nu muligt at bruge have 80
både indendørs og udendørs
Har du lyst til at lave et fællesarrangement for folk fra Marienlyst i
have 80 kan du booke hus og have. De eneste krav er at arrangementer
skal være åbne for alle i foreningen og skal slås op på hjemmeside,
facebook og opslagstavlen.
Har du lyst til at lave skakturnering, brædtspilsdag, fællesspisning,
familiesjov strikkeklub, podekursus , loppemarked eller noget andet så er
der åbent for det hele.
Der er tegnet et abonnement ved boxer der så der kan ses alle mulige
kanaler.
Claes har allerede arrangeret flere fælles fodboldaftener, har du lyst til at se
noget sammen med andre - film eller måske haveprogrammer, så kontakt
Claes 30117804..
Der skal være en ansvarlig for arrangementet der har ansvar for nøgle og
oprydning
Arrangementer kan bookes op til 14 dage før. Book ved Claes- 30117804
Du kan se planlagte arrangementer i have 80 på hjemmesiden:
http://www.hf-marienlyst.dk/have-80-kalender/

NABOHJÆLP - ARBEJDSHOLD
Vi vil gerne gøre det lettere at vi kan hjælpe hinanden
noget mere.
Mange i foreningen kan luge, slå græs, flytte ting, klippe hække, bygge,
lægge fliser, sylte, male, reparere maskiner, pode træer eller noget helt
andet.
Andre kunne godt bruge lidt hjælp hvis det kniber med tiden eller kræfterne
eller man vil lære noget nyt.
Som forening kan vi også bruge hjælp ind imellem til arbejdsopgaver
der ikke kan laves eller er blevet lavet som arbejdsdage - mod betaling
Vi vil gerne lave en liste over folk der er interesseret i at hjælpe andre
med små og store praktiske opgaver. Har nogen brug for hjælp, kan man
kontakte én på listen.
Vi vil lægge navn og telefonnummer og hvad i kan tilbyde af hjælp til på
hjemmesiden og på opslag på opslagstavlerne.
Om der skal være betaling mellem jer og hvor meget er noget i aftaler
sammen.
Vil du med på holdet så skriv sms 30117804 eller mail til bestyrelsen@hfmarienlyst.dk
Du kan allerede nu se nogen der tilbyder deres hjælp på hjemmesiden:

TID TIL BESKÆRING AF TRÆERNE
Vejledning om beskæring og vedligehold af træer i haverne: Emil
have 64 – Emil er hyret af foreningen til at vejlede om træer.
Ønsker du hjælp og vejledning: 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.

HÆKKE
BESTILLING AF HÆKPLANTER
Nu kan du bestille hæk.
Vi vil gerne have din bestilling inden d. 19. september.
Kontakt Jens Balder: sms 60 19 76 08 eller mail: kasserer@hf-marienlyst.dk
Der kan bestilles liguster eller avnbøg. Liguster er standard, men har du steder
hvor liguster har svært ved at gro pga. vand eller meget skygge, kan du prøve
med avnbøg
Dog skal hele hæksiden skal være samme slags – enten liguster eller avnbøg.
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 vi derfor chekke om hækken er plantet 14 dage efter modtagelsen.
Hvis bestilt hæk ikke er plantet, kommer man til at betale det selv.

TIPS TIL HÆKKE-KLIPNING:
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.
Se flere gode råd til hække på hjemmesiden:
http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/

HÆKHØJDE - IKKE OVER 160 cm
Vi har diskuteret meget og længe i bestyrelsen dette forår, hvordan vi får
sikret at hækhøjden holdes på 160 cm mod veje og stier
Vi nærmer os en plan og regner med at fremlægge den på GF d 3 oktober
2021 til vedtagelse.

FÆLLES ARBEJDE - Arbejdsdage
EKSTRA ARBEJDSDAG søndag d. 19. september
Vi har lagt en ekstra fælles arbejdsdag ind d. 19 september
Det vil være opgaver som reparation og vedligehold af vores ting og
bygninger, noget håndværksarbejde på have 80 og evt. byggeri at nyt
udhæng på vores container så vi kan få flyttet postkasserne fra postskuret.
Man kan deltage således….
• fra kl. 10-12. Hvis man yder lidt ekstra og bliver til kl. 14 vil man også få
frokost.
• Fra kl. 14-16. Hvis man yder lidt ekstra og bliver til kl. 17 vil man også få
aftensmad.
• Man må gerne blive hele dagen

FÆLLES ARBEJDSDAGE OG ARBEJDSOPGAVER FOR FORENINGEN
Fra 2021 er påkravet for manglende arbejdsdag på 500 kr.
Det forhøjede påkrav skal bruges til at betale for opgaver der ellers ikke ville
blive lavet.
Mange haver - ca. 50 hvert år har tidligere valgt at betale sig fra at deltage i
fællesarbejdet – det er mange timer der kunne bruges på arbejde for
foreningen men der kommer ikke nogen og gør arbejdet for os.
Vi vil fra bestyrelsens side gerne gøre vores til at fællesarbejde er
organiseret, hyggeligt og til gavn for Marienlyst.
Vi vil for fremtiden være bedre til at fortælle mere om hvad der skal laves af
opgaver på dagen så man er forberedt når man kommer og har redskaber
med så der ikke bruges meget tid på at hente river og handsker
derhjemme.
Der skal være plads til hygge og pauser men Vi vil også gerne bede om at
man kommer til kl. 10 og får en opgave og først er færdig kl 12. Bagefter er
der som altid noget at drikke og lidt at spise.
Vi har lagt en plan … Vi vil gerne at fællesområderne i Marienlyst holder
samme standard som vi forventer af hinandens haver, dvs. at vores fælles
hække er luget og klippet og der er slået græs i rabatterne når vi når
tidspunktet for havevandringerne.
I sommermånederne vil der være tid til vedligehold af bygninger, at lave
sjov på festpladsen, lave hegn, reparere fodboldmålene bygge nyt skur til
foreningen og andre praktiske ting.
Der er igen i år lagt opgaver på hjemmesiden som man kan vælge man
ikke kan komme til fællesarbejdsdag. Der ligger lige nu opgaver som f.eks

træbeskyttelse af vores havemøbler i have 80 og nyt logoskilt til P3 .
http://www.hf-marienlyst.dk/arbejdsdage/
Nogle haver har valgt at have faste opgaver som de laver løbende –
f.eks er der tre personer der valgt at tage ansvaret for at holde P1.
Har du et forslag til en fast opgave du kunne passe som fællesarbejde så
kontakt bestyrelsen, så ser vi om vi kan passe det ind.

STORSKRALD og BYGGEAFFALD
Vi blev nødt til at lukke storskralds pladsen på grund af misbrug.
Vi er kede af at vi lige nu ikke kan tilbyde den service som burde være ligetil
at benytte.
Vi overvejer om og hvordan den skal åbnes igen evt. som genbrugsplads og
ikke bare storskraldsplads.
Indtil vi har fundet ud af noget vil der blive lavet afleveringsdag ind imellem
så man kan komme af med ting der står og hober sig op.
Sidste afleveringsdag i år er den 20 oktober kl. 17-19
Containeren på P2 kan benyttes til MINDRE mængder byggeaffald til
deponi.
Man kan få nøglen ved døde duer om lørdagen fra 13-16, i kontortiden
mandage kl 18-20 eller hvis det haster…. Ved at kontakte Jens Balder. Tlf.
Jens Balder: 60 19 76 08

BYGGEREGLER
OVERDÆKKET TERRASSE
Der er komet ikke nye men mere præcise regler for byggeri af overdækkede
terasser fra kredsens byggeudvalg.
Bla skal der være udendørs stikkontakter, hoveddør ind til huset og husets
yderbeklædning på terassen.
Se alle reglerne på hjemmesiden her:
http://www.hf-marienlyst.dk/wp-content/uploads/2021/09/Byggeregler-OTPr%C3%A6cisering_Overd%C3%A6kket-Terrasse-2020-08.pdf

LEGEHUSE
Går du med byggeplaner for nyt hus eller udvidelse af huset så må du max
bygge 50 m2.
Der er flere der glemmer at der skal være plads til haveredskaber,
græsklipper, havemøbler med mere og planlægger at bygge 50 m2
beboelse. Afsæt m2 plads til Udhus også.!!!!
Der er flere der her opfattelsen af at man så kan lave legehuse ved siden af
til det - men man kan kun have ét 1 legehus udover hovedhus /udhus.
Der er helt særlige krav til et legehus. Bla at det er max 4m2 og kan flyttes.
Kravene kan ses her: http://www.hf-marienlyst.dk/wpcontent/uploads/2021/09/LEGEHUS-vejledning-06-2020.pdf

BYUDVIKLING – ”Naturbydelen Marienlyst”
Seneste nyt……

HØRING om Kommuneplantillæg og UDVIKLINGSPLAN for
NATURBYDELEN MARIENLYST
9-8 sluttede en høring om det der nu hedder ”Naturbydelen Marienlyst.
Kommuneplanstillægget er rammer for bebyggelsesgrad, art af
bebyggelse m.m. og er en overordnet kommunal ramme for udviklingen
af området.
Fra at kun at have omfattet Brendstrupkilen er området for byudvikling
nu blevet større og strækker sig nu helt ind til Tilst på begge sider af
Marienlystvej.
Overordnet er planen at der skal skabes ca. 3500 boliger og 1500
arbejdspladser i området. Det svarer til at der kommer til at bo og
færdes 10.000 til 15.000 mennesker.
I høringsmaterialet er det bl.a. skitseret planer om byggeri op til 5
etager, en bebyggelsesgrad på 40 og ønske om at flytte planlagt
plantning af fredskov ud af området.
Vi har far bestyrelsen afgivet et høringssvar som kan læses på
hjemmesiden http://www.hf-marienlyst.dk/brendstrupkilen/ . Her kan
man også læse høringsoplaget og alle de andre høringssvar.
Bestyrelsen følger med i en følgegruppe for naboer til området hvor
bl.a. Storbylandsbyen også deltager.
Det var alt for nu….

VI MANGLER BARE AT MINDE OM GENERALFORSAMLINGEN D. 3. OKTOBER KL 10
Se mere info og dagsorden i indkaldelsen. www.hf-marienlyst.dk/GF2021
POSTER PÅ VALG
Se også i indkaldelsen hvilke poster der er på valg i år.
Bl.a. skal vi have en ny kasserer. Der er pt ingen kandidater til posten.
Der skal der ud over vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem. 2 nye medlemmer til vurderingsudvalget
og en interne reviser plus sumpplanter til bestyrelse vurderingsudvalg og revision.
Er du interesseret i at høre mere om hvad det forskellige indebærer, kan du se i indkaldelsen
hvem du kan kontakte.
VIGTIGE DATOER
Senest søndag d. 12. september kl 24 – Sidste frist for indsendelse af forslag til afstemning på
GF
Senest søndag d. 19. september – udsendelse af alle bilag til GF
Senest tirsdag d. 28 september – tilmelding til morgenmad / frokost
TILMELDING til morgenmad /frokost
Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.
Vi vil gerne have tilmelding til morgenmad og/eller frokost senest d. 28.september
Tilmeld på mail: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller sms: 30117803.
Skriv havenummer, antal personer og om I ønsker morgenmad, frokost eller begge dele.
Har du særlige ønsker om for eks. vegetarisk eller andet så skriv også det.

Vers. 3 /1-9-2021

KALENDER 2021
SEPT, OKT og NOV i Marienlyst
Ændringer kan forekomme

GRØN CONTAINER

HAVELÅGEN ÅBEN

FOR ALLE

ARBEJDSDAG

BEMÆRK

ARR. HAVE 80

Alle coronarestriktioner er ophævet. Vær alligevel opmærksom og vis hensyn.
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 hjemmesiden:
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.
Døde duer: Lørdage kl 13-16 på P3
Mindre arrangementer i have 80 har sin egen side på hjemmesiden: www.hfmarienlyst.dk/have-80-kalender/
Kalenderen kan ændre sig…… se altid den seneste udgave på hjemmesiden
www.hf-marienlyst.dk/kalender/ eller på opslagstavlerne ved fælleshuset

SEPTEMBER
1.sept

Mulighed for aflevering af storskrald på
storskralds pladsen

Kl 17-19 storskralds pladsen

3.sept til 7. sept.

Containere til grønt affald P3

Fredag til tirsdag

5. sept. / søndag

Fælles arbejdsdag

Kl. 10-12

5. sept. / søndag

Arbejdsopgaver bl.a. lugning og
hækklipning. Medbring meget gerne
redskaber og arbejdstøj til opgaverne

Mød op på P3 kl 10

HYGGE PETANQUE

Kl 12.30
Mødested på P3

Alle er velkomne – børn, voksne, øvede
og nybegyndere.
For info : kontakt Claes : 30117804
11. 12. sept /
lørdag -søndag

HAVEVANDRING

12. sept. /
søndag

FAMILIE BØRNE DAG

14.sept / tirsdag

Fyraftensmøde for alle med have op til
GRØN koncert læbæltet

Kl 17 - Have 80.

18 sept og evt.
19. sept

ÆBLEMOSTER

10-16 på P3

19. sept / søndag

EKSTRA fælles arbejdsdag

nærmere info følger
For alle børn og børnefamilier i
Marienlyst
Stenmaling, ansigtsmaling, bål og
snobrød, boldspil og leg.
Kom og mød din nye legekammerat.

Fra kl 13.30 på festpladsen.
I tilfælde af meget regn flytter vi
til have 80.

Se nærmere info på www.hf-marienlyst.dk/
aeblemoster
Arbejdsopgaver bl.a. reparation og
vedligehold og byggeri – mere info følger.

19. sept / søndag

10-14 begge dage
Husk havelågen skal være åben

SIDSTE FRIST for bestilling af hæk
Bestil ved bestyrelsen

Kl. 10-12. Bliver du til kl 13 får du
også frokost
+ kl 14-16. Bliver du til kl. 17 får du
også aftensmad.

OKTOBER
3. okt / søndag

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der er udsendt indkaldelse med info og
dagsorden på mail- og med brev til de
medlemmer der ingen mailadresse har

3. oktober kl. 10
Firmasport
Paludan Müllersvej 110
8200 Aarhus N

15. okt til 26. okt

2 stk Containere til grønt affald P2 + P4

Container hele
efterårsferien

16. okt + evt .
17.okt / lø+sø

ÆBLEMOSTER

17.okt

Fælles arbejdsdag
Hold afstand og vær opmærksom på
forsamlingforbudet

Mød op på P3 kl 10

20. okt.

Mulighed for aflevering af storskrald på
storskralds pladsen

Kl 17-19 storskralds pladsen

31. okt /
sønd

SÆSONSLUT
LUKNING AF VAND

Husk havelågen skal være åben
10-14

Nærmere info følger
Kl. 10-12

Nærmere info følger

NOVEMBER
1. nov

Sidste kontoråbent

4. nov.

Sidste storskrald

12. nov.

Sidste renovation

18-20 / Have 80

