OPRÅB FRA FORMANDEN

Søborg, den 18/7-2019

Der har været en meget ubehagelig tone på facebook de seneste tider. Hvilket hverken er
medmenneskeligt, fremmende for fællesskabet eller særlig rart for de personer der bliver hængt ud,
uanset om man som bestyrelsesmedlem har valgt at sidde på ”øretævernes holdeplads”, eller man som
neutral haveejer bliver kaldt dum eller det der er værre.
Det kan INGEN være bekendt, specielt ikke voksne mennesker. Vi bør alle gøre vores bedste, for at være et
godt forbillede for de børn og unge vi har her i foreningen.
Formanden henstiller derfor på det kraftigste, til at man holder en sober tone, både i det skrevne, men
også i mundtlige udtalelser haveejere imellem.
Hele bestyrelsen tager stor afstand fra den personforfølgelse som er set i nogle af opslagene, og holder sig
til enhver tid, fra at gå ind i eller kommentere enkeltsager via sociale medier.

Bestyrelsen er bl.a. valgt til, af generalforsamlingen, at være alle haveejere behjælpelig med at finde rundt i
både deklaration, reglement og vedtægter, at bygge efter- og efterleve disse.
Bestyrelsen retter løbende op i forhold til tidligere forskelligartet praksis i forbindelse med byggeri,
vurderinger og salg, og følger kun krav om lovlighed fra kommunen og Kolonihaveforbundet.

Derudover har bestyrelsen i år, efter 2 års pause, genoptaget havesyn. Det foregår nøjagtigt på samme
måde som tidligere, efter samme regler som altid. Bestyrelsen henstiller til at alle, hen over hele sæsonen
sørger for, at vores haver lever op til det reglement, som gælder for os alle, og alle har vedtaget i det øjeblik
man har købt have i Carl Nielsens Minde. På den måde, belastes haveaffaldscontainer jævnt fordelt, over
hele sæsonen, uden ekstra budgetafsættelse på renovationskontoen.

Formanden opfordrer alle om at rette direkte henvendelse til bestyrelsen ved tvivl eller spørgsmål, i
stedet for at gå på sociale medier. Vi skal nok svare, selvom vi ikke lige når din henvendelse samme dag
den bliver sendt.

Med venlig hilsen
Kirsten L Ormstrup
Bestyrelsesformand

