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Sæsonafslutning 2020 

Kære kolonister 

Så nærmer tiden sig hvor vi skal hjem og vi skal forlade vores dejlige kolonihaver og gå lidt i hi. Det har været en lidt 

speciel sæson med Corona omkring os. Men vi har dog haft den fantastiske mulighed at kunne være i vores haver og 

nyde at vi på trods af Covid 19, har kunnet leve et dejligt sommerliv herude. 

Sidste dag for overnatning er søndag d. 25. oktober 2020 

I forbindelse med at sæsonen slutter er der lidt nødvendige informationer til jer. 

Vandlukning og vadaflæsning 2020 

Der lukkes for vandet søndag d. 25. oktober 2020 kl. 12.00. 

I kan finde vejledning om lukning af vand og jeres kompressor her. 

 
VIGTIGT 

I forsøget på at få et mere præcist overblik over vandforbruget, bedes I aflæse og 

sende et foto af jeres vandur efter den 25. oktober kl. 12 (når der er lukket for vandet) 

og senest den 1. november kl. 12 på vand@oldjorden.dk, husk at påføre have nr. 

Hvis I ikke selv har mulighed for at tage foto, så få en nabo til at hjælpe. Vi godkender kun billede som korrekt 

aflæsning. 

HUSK 

Ved ikke at aflæse ”vandur” og indsende for brug til vand@oldjorden.dk senest den 1. november måned kl. 12.00 vil 

der blive opkrævet et gebyr på 100 kr.  

 

Kloakering. 
Så er kloakering afsluttet og alle fejl og mangler skulle nu være udbedret. Retablering af 

havegang 9 med stikveje er udsat til uge 42/43 afhængig af vejret. Planter til de haver der skal 

have det, får særskilt mail om hvordan og hvornår. Det sidste der kommer til at ske, er asfaltering 

af hovedvejen i november. Husk at lad jeres biler blive væk, når der skal asfalteres – kig efter om 

der arbejdes på vejen. 

 

Generalforsamling 2020. 
Det lykkedes at få afholdt den udsatte generalforsamling den 30. september på trods af 

restriktioner mm. Vi var 47 kolonister, der fik afviklet generalforsamling på nok den korteste tid 

i foreningens historie. Bestyrelsen håber at vi kan mødes og samles i 2021 under de forhold vi 

kender med debat, hygge, smørrebrød og godt samvær. I kan som vanligt læse referat fra 

generalforsamlingen på vores hjemmeside. 
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Rotteplage. 
Husk at få samlet frugt og grønt væk fra jorden, så eventuelle skadedyr ikke 

har dette at mæske sig i hen over vinteren. 

Opstil eventuelt fælder og tilse dem ofte. 

 

 

Præmiehaver 2020 
En af de ting der trods alt blev afviklet i år, var udvælgelse af præmiehaver. 

Desværre bliver de ikke behørigt fejret i år da præmiefesten er aflyst, men vi tager den store fejring på 
vores næste generalforsamling. Vi synes dog alligevel de skal have et stort Hip-Hip Hurra fra bestyrelsen. 

 
 

Ærespræmie: Have 128 Kirsten og Svend Poulsen 

1. præmie: Haverne 67 Inger Højgård Nielsen, 122 Egon Mathiesen og 123 Tina Adelborg og Susanne K. Kristensen 

Børnevenlig have: Have 17, Betina Jensen og Mette Kjeld Jensen 

 

Med venlig hilsen og god vinter 

Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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