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Hampenyt
Ansvarshavende:

Ole Garder
Hampelandvej 30

3650 Ølstykke
47 10 06 03

Det er bestyrelsen meget 
magtpåliggende at gøre 
opmærksom på at den enkelte 
andelshaver har ansvar for at 
der bliver fyldt vand på fyret 
så det ikke er årsagen til at de 
går i stykker. Hvis det viser 
sig at nedbrud på et gasfyr 
skyldes manglende vand - 
dækker forsikringen ikke, 
det vil derfor være andelsha-
veren der selv kommer til at 
betale for evt. reparation. 

Ole Garder, nr. 30

Regnskab og
håndværkerkontakt

Energimærkningen vil blive 
foretaget i løbet af efteråret.
Hvis der er spørgsmål i den 
forbindelse bedes de rettes 
til Lillian som vil tage evt. 
ubesvarede spørgsmål med til 
nærmeste bestyrelsesmøde.

Energimærkningen

Lamperne på skurerne er de 
enkelte andelshaveres ansvar - 
og der skal være lys i dem. 
Der hvor der er sammenbyg-
get 2 skure må man deles om 
det - men lys skal der være.

KONTAKTPERSONER

Det grønne udvalg
Nina Koch, nr. 36 
Lilian Heidelbach, Kbhv. 19a
Grethe Hansen nr. 10

Lys på stierne og 
alm. gasfyrsservice

Ole Laursen, nr. 20

Christian Schleisner, Kbhv. 20a

Gasfyrs- og andre 
tekniske problemer

En varm sommer bliver nu 
afløst af et surt efterår.

Bestyrelsen
Formand: ..................... Ole Garder, nr. 30
Næstformand: ............. Henrik H. Pedersen, nr. 40
Bestyrelsesmedlem: .... Ole Laursen, nr. 22
Bestyrelsesmedlem: .... Lillian Heidelbach, Kbhv. 19 A
Bestyrelsesmedlem: .... Christian Schleisner, Kbhv. 20 A

AKTIVITETER

Efterår: Den anden lørdag 
i september - som i 2010 
falder på den 11. september.

Som vedtaget på general-
forsamlingen den 27. apr. 
2010, blev det besluttet at det 
koster kr. 500,- hvis man ikke 
deltager. 

Hvis man ønsker at lave et 
stykke havearbejde - men ikke 
kan komme på selve have-
dagen, skal man henvende 
sig til Nina Koch i nr. 36 og 
aftale hvilken opgave der kan 
udføres. 

Henvendelse og opgave skal 
udføres inden den ordinære 
havedag.

Der er fælles havedag 
lørdag den 11. sept.

Lillian Heidelbach, Kbhv. 19a

Festudvalg
Sacha Garder, nr. 26 
Sonja Tzanavaras, nr. 16

UDVALG

Avis- og flaskecon-
tainer samt skrald
Henrik H. Pedersen, nr. 40

DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE I EN BESTYRELSE

Hvis man er venlig er man for familiær
Hvis man er alvorlig, er man et surt opstød

Hvis man er ung, ved man ikke noget som helst
Hvis man er gammel, er man en mosgroet olding

Hvis man drikker, er man en sut
Hvis man ikke gør det, er man en hængemule

Hvis man vil have love og regler overholdt, er man et pernittengryn
Hvis man ikke gør det, er man sløset

Hvis man holder øje med tingene, er man spion
Hvis man ikke gør det, er man ligegyldig og efterladende

Man skal være:
•	 Tålmodig som en engel.
•	 Tykhudet	som	en	flodhest.
•	 Snu som en ræv.
•	 Modig som en løve.
•	 Blind som en muldvarp.
•	 Tavs som graven.

Kort sagt:
•	 Man skal vide alt, - se alt.
•	 Intet sige - men alligevel klare alt.

Det er en selvfølge:
•	 At man altid arbejder gratis udfra et idealistisk synspunkt.
•	 At man ikke skal vente tak, hvis man har giort noget godt.
•	 At det jo kun er en pligt.
•	 At man får skældud hvis bare en lille ting går galt.

Men alligevel:

MAN LADER SIG VÆLGE
OG TAGER EN PERIODE MERE.

Glem ikke egne haver - 
særligt ved hække (som 
hos nogen er fyldt med 
tidsler), og forhaver

Revner i murværket
Foreningen er begyndt repa-
ration af revner i muværket. 
Hvis der er spørgsmål i den 
forbindelse - skal al henvendelse 
ske til Ole Garder nr. 30 - ikke 
direkte til mureren.



Regnskab for havearbejde 2010

Saldo pr. 31.12.2008 2565,50

Betalt ved generalforsamling pr, hus 250,- 6250,00

Betalt for udeblivelse på havedag i maj og sept. 3000,00

Salg	af	flasker 66,50

I alt 11882,00 11882,00

Diverse omkostninger
Fortæring til havedag i maj 562,00

Øl + Vand + glas og sække 227,00

I alt 789,00 11093,00

Fortæring til havedag i september 591,00

Øl + Enkelt 226,50

817,50 10275,50

Græsslåning           (De Grønne Smølfer) 2250,00

Beskæring  31.10  (De Grønne Smølfer) 1875,00

Beskæring  06.05  (De Grønne Smølfer) 1500,00

Hækklipning 1250,00

I alt 6875,00 3400,50

Saldo pr. 31.12.09 3400,50


