Haveforeningen Moselund
Fællesarbejdet tilrettelægges på en anden måde
Som det er i dag
Fællesarbejdet
•

har indtil nu været tilrettelagt sådan, at haverne var kalendersat til arbejder på
bestemte datoer, og

•

bestod stort set af lugning omkring hybenbuske, på P-vest og P-øst ud mod
Jernaldervej, klipning af hæk ud mod Bymosevej, og ellers hvad der lige måtte
være.

De fremmødte vidste således ikke på forhånd, hvad der skulle laves/arbejdes med, hvilket
ikke har været tilfredsstillende.
Som det bliver i fremtiden - opgaverelateret
Vi har derfor i bestyrelsen, og senest på mødet den 20. april i år, snakket om ikke det ville
være formålstjenligt
•

at haverne fremover deltager i fællesarbejdet på en meget mere målrettet måde i
forhold til de opgaver, som der til stadighed vil være, og som løbende vil være
forskellige.

Faste opgaver:
Fællesarbejdet tilrettelægges sådan,
•

at nogle haver (vil komme til at gå på skift år for år), får ansvar for at luge omkringog under hæk de steder,

der er haveforeningens opgave, som langs Jernaldervej, nedenfor busstoppestedet ud
mod Jernaldervej, ved fælleshuset på indersiden mod nord og syd og begge sider af
hækken mod øst, på P-vest mod nord, og
•

2 gang om året at klippe hækken ud mod Bymosevej.

Vi kan ikke længere honorere mad efter arbejdet, men dette vil vi kompensere for sådan,
•

at vi (der nedsættes, i regi af fællesarbejdet et udvalg)* hvert år indbyder til en dag
i fælleshuset, hvor vi spiser mad og hygger os.

Diverse opgaver:
Til disse opgaver får vi sandsynligvis ikke brug for arbejdskraft fra alle haver hvert år, men
på sigt, får alle haver en opgave.
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Opgaverne opslås løbende, hvortil haverne kan melde sig (til hver opgave udvælges det
antal haver, som der er brug for).
Eksempler på diverse opgaver:
Male blomsterkummer – opgaver ved fælleshuset (huset trænger meget til at males) både
ude og inde – skilte med havenumre skal slibes og males og nye tal sættes på – fliser ved
storskrald skal udskiftes – flytning af betanque-banen op til fælleshuset (bliver ikke brugt
og optager parkeringspladser, som er der hård brug for) - større vejarbejder og meget
mere.
Diverse udvalg (deres del af fællesarbejdet):
Due og dart
Præmiefest
Sct. Hans aften
Sommerfest (mest for børn om dagen og fortsættelse om aftenen (om aftenen nok mest for de voksne)

*Maddag for alle havernes deltagelse i fællesarbejde.
Blomsterkummer
Afslutningsdag- og aften i fælleshuset
?
?
?
Som det ses, er der plads til flere aktiviteter så byd endelig ind!!!!!
Bod for ikke at deltage i fællesarbejdet
Det er ikke et mål i sig selv at give en bod for ikke at deltage i fællesarbejdet.
Det er et mål, at alle haver deltager.
I øjeblikket er boden for ikke at deltage i fællesarbejdet kr. 400,00, og den er vi nødt til at
fastholde.
Bestyrelsen
Maj 2021
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