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Kære kolonister 

Velkommen til den årlige generalforsamling i Roerskov. 

Først og fremmest vil jeg takke bestyrelsen for alle de timer de har lagt i Roerskov Haveforening 

siden den 15.juni og til dags dato. Tak til jer alle for at tage godt imod mig som ny formand og den 

øvrige bestyrelse. Det har vi været rigtig glade for og gjort det hele lidt nemmere i denne 

overgangsperiode. 

Vi er så småt ved at støbe et fast fundament, men der ligger stadigvæk rigtig mange timers arbejde 

foran os.   

Michella har solgt sin have og er derfor trådt ud af bestyrelsen.  

Oskar der var suppleant er kommet ind i stedet for Michella.  

Oskar er kommet med et friskt ungt pust og med de unge øjne.  Oskar er på valg og ønsker genvalg.  

Jeg vil også gerne takke den gamle bestyrelse for godt samarbejde. Skal vi ikke give dem en hånd 

for deres mangeårige indsats.  

Som I alle ved har det været et udfordrende år for os alle, mudder, pløre og huller på alle gange. Vi i 

bestyrelsen er blevet bedste venner med MJ Eriksen, da vi næsten dagligt har været i kontakt med 

dem.  

Der har skullet tages mange hurtige beslutninger, og nogle gange er det også gået lidt for stærkt. 

Men da de slukkede for vandet uden at varsle, var vi ikke lige så gode venner. Men vi fik bragt det 

hele i orden og pt. virker alt som det skal.  

Til foråret bliver gangene repareret, og vi vil arbejde i, at de også lige kigger på den nye asfalt på 

stamvejen, da der er et par steder som kunne blive bedre.  

Vi har fået endnu en ven, nemlig Odense renovation, som vi også har været en del i kontakt med. 

Jeg vil takke alle dem som har været med til at flytte de daglige renovationsvogne frem og tilbage 

så de kunne blive tømt. Tak.  

Haveaffaldet har også været en udfordring. Bestyrelsen har her i marts sat en hel dag af hvor bl.a. 

haveaffald er på programmet. Vi er klar over at her skal der også ske noget.  

Der er gang i tilslutning af kloak og vand de forskellige steder.  Det vi hører er at prisen ligger på ca. 

1000 kr. pr. meter. Det er da luksus. Når i bestiller en kloakmester så husk at fortælle at man ikke 

må tømme septiktanken ud i kloarken.  

Den bagerste parkerings plads, den ved Rosenbækken, er blevet udvidet. Vi arbejder også her på 

hvordan den skal deles op med pladser.    

Marketenderen. Vi er så privilegerede at have en lille butik i vores lille haveforening, og er glade for 

at Malle har tid og lyst til at drive og udvikle den til alles fælles bedste.  

Fælleshuset. Her er der gang i den, med bl.a. spisning, der spilles dart og man ser landskampe. Kan 

høre at der hygges.  
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Vi vil prøver at få åbent mere op, på den ene eller anden måde, så folk bruger området og lokalet 

mere.   

 

Festudvalget. 

 Frivillige 

 Div. Fester. Jubilæumsfest med pattegris og live musik.  

 Kløvning af brænde til fælleshuset 

 Bestyrelsen deltager til deres møder.  

 Nye arrangementer fra festudvalget annonceres på dueslaget samt bestyrelsens 

hjemmeside. 

 

Havemand. Til at passe bl.a. værkstedet, vil vi arbejde på at få en fast havemand. Han/Hun skal 

passe fællesområdet, såsom græsslåning, klippe hæk og rengøring af fællestoilettet.  

Der har været en del som har solgt deres have, og vi tror at der kommer flere i denne sæson.  

Kontoret åbner igen tirsdag d. 5. april. Kl. 18.00. til 19.00.  

Der er kommet en del positiv respons på at vi har flyttet fra søndag til tirsdag.     

Vi er i gang med at opdatere alle medlemmer. Vi mangler desværre kopier af en del lejekontrakter i 

arkivet. Dem det drejer sig om vil bestyrelsen kontakte de kommende måneder. 

Grunden til at vi bruger så meget tid på at opdatere alle medlemmer er bl.a. fordi vi fremover gerne 

vil kunne kommunikere via mail til så mange som muligt. 

Vi er en bestyrelse som gerne vil høre fra jer, og vi arbejder på at I kan kontakte os”NÆSTEN” 24-7. 

Vagttelefonen.  

Facebook.   

Hjemmeside.  

Vi hører gerne om jeres ideer og hvad I ellers har på hjertet, så skriv til os eller kom forbi kontoret.  

Tak 😊 
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