
 

Julen 2020 

 

 

Endnu en sæson er slut, og vi har pakket sammen og lukket for sæsonen. Året i år har været et 
underligt år, hvor aktiviteterne har været præget af Covid-19, som desværre har begrænset os i at 
kunne mødes på samme måde, som alle de tidligere år. Vi har desværre ikke været i stand til at 
afholde loppemarked eller de traditionsrige havefester, ej heller festen for de præmierede haver.  

Julen står for døren, og vi prøver alle at få det bedste ud af det i disse tider, hvor vi skal passe 
ekstra meget på hinanden. Tiden går hurtig, og lige om lidt går vi ind i året 2021 og en ny sæson 
er i vente.  

 

Generalforsamlingen 2021 

Grundet Covid-19 måtte vi udskyde og udskyde vores generalforsamling, til sidst besluttede vi så 
at afholde den i pergolaen. Vi har indtryk af, at medlemmerne var tilfredse med den løsning. 

Vi planlægger også at afholde den næste generalforsamling i pergolaen, og har derfor rykket 
generalforsamlingen fra marts til april, hvor vi forventer, at det er muligt at være udendørs igen. 
Generalforsamlingen i 2021 vil blive lørdag den 24. april 2021 kl. 11-14 i Pergolaen. Der vil blive 
serveret en sandwich samt en øl eller vand.  

Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar 
2021, gerne på mail: hf.harekaer@mail.dk  

 

Så lidt om, hvad der har rørt sig i Harekær ”siden sidst”. 

Vi har i 2020 fået 19 nye havelejere i H/F Harekær, Velkommen til jer.  
 

Letbanen. 

Så er arbejdet med Letbanen godt i gang, og alle træerne ud mod Ringvejen, er fjernet. Letbanen 
har sat arbejdshegn op, så der ikke skulle komme andre ind i haveforeningen fra Ringvejen.  

De mange arbejdsopgaver kan også have effekt på vandledningerne, så der i perioder kan være 
lukket for vandet. Informationer fra Letbanen kan ses på hjemmesiden under Nyheder/Nyt fra 
bestyrelsen.  
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Som vi tidligere har skrevet, så er vi i tæt dialog med Brøndby Kommune omkring det varige hegn 
ind til Haveforeningen. Så snart vi ved noget mere, vil der blive skrevet om det på hjemmesiden.  
 

Vandmålere. 

Alle vandmålere kan nu aflæses elektronisk.  

Systemet har givet os nogle startproblemer, hvorfor vandafregningen ikke kommer som normalt 
sammen med julebrevet, men først bliver sendt ud i januar 2021. Selve opkrævningen vil ske med 
havelejen for april 2021 i stedet for som normalt i februar.  

 

Festudvalget. 

Som alle ved, så har flere medlemmer i festudvalget valgt at stoppe, hvilket betyder, at vi savner 
nye medlemmer i festudvalget. Har du lyst til at være med i festudvalget, så er du meget 
velkommen til at kontakte Kinnie.  

 

 

Vi ønsker alle  

Glædelig jul og godt nytår  
 

og ser med længsel frem til sæson 2021, helst uden Covid-19 restriktioner. 

 

På vegne af bestyrelsen og med mange julehilsner  

Kinnie Leth Raunsbæk/ Formand  


