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HF Smørmosen, Klausdalsbrovej 294, hus 140
2860 Søborg tlf. 23 48 02 94 www. hfsmørmosen.dk

Marts 2018

Arbejdsdage 2018 kl. 09:00 – 12:00
Kontoret har åbent kl. 10:00 – 11:00 alle søndage
undtaget d. 1/4 + d. 20/5

Dato:
25.3

Kun bestyrelsen

Kontoret har åbent KL. 10:00 – 11:00

Have nr:
15.4
22.4

25 –81 - 102 – 99 – 94 – 69 – 73 – 9 – 121 - 56
106 – 70 – 84 – 8 – 129 – 22 – 57 – 17 – 40 - 132

29.4
06.5
13.5
27.5
03.6
10.6
17.6
24.6
01.7
08.7

10 – 51 – 18 – 78 – 119 – 66 – 45 – 122 - 67
53 – 36 – 1 – 109 – 139 – 62 – 24 – 46 - 20
90 – 61 – 19 – 48 – 89 – 136 – 23 – 113 – 21 - 117
28 – 110 – 115 – 35 – 63 – 108 – 125 – 44 – 98 - 64
104 – 33 – 47 – 71 – 118 –138 – 107 – 68 - 58
52 – 39 – 14 – 87 – 7 – 43 – 79 – 101 – 5 - 49
72 – 96 – 86 – 69 – 130 – 114 – 26 – 127 - 59
93 – 75 – 29 – 126 – 103 – 41 – 83 – 65 - 80
97 – 116 - 31 – 55 – 34 – 112 – 95 – 131 - 2
105 – 134 – 76 – 123 – 54 – 135 – 6 – 27 – 92 - 60

15.7
22.7
29.7
05.8
12.8
19.8
26.8
02.9
09.9
16.9
23.9
30.9
28.10

54 – 29 – 89 – 86 – 131 – 36 – 53 – 1 – 25 - 117
5 – 103 – 68 – 61 – 48 – 96 – 104 – 69 - 59
71 – 33 – 43 – 8 – 58 – 132 - 99 – 108 – 20 - 60
7 – 66 – 94 – 136 – 79 – 121 – 84 – 39 - 22
118 – 93 – 114 – 129 – 109 – 63 – 47 – 34 – 49 - 132
90 – 10 – 41 – 106 – 65 – 44 – 72 – 24 - 56
45 – 20 – 127 – 139 – 119 – 95 – 2 – 76 - 73
126 – 21 – 31 – 23 – 78 – 134 – 6 – 40 - 80
28 – 19 – 83 – 14 – 107 – 135 – 115 – 75 - 2
18 – 122 – 113 – 112 – 17 – 105 – 116 – 57 - 35
97 – 52 – 62 – 81 – 26 – 92 – 130 – 67- 49
51 – 138 – 117 – 101 – 70 – 64 – 9 – 27 - 125
55 – 102 – 46 – 87 – 56 – 123 – 98 – 60 – 110 - 64

Generalforsamling!
Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 5. maj 2018 kl.
14.00 i fælleshuset!
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. maj 2018
Samles vi ved flagstangen kl. 8.00, sammen hejser vi flaget for første
gang i denne sæson, derefter er der dejlig morgenmad i fælleshuset!

Plejecentret Møllegården
Traditionen tro kommer Møllegården igen i år på besøg, onsdag den 20.
juni kl. 11 - 14.
kom og giv en hjælpende hånd og vær med til at hygge med de ældre
borgere i Gladsaxe.

Præmiehavefesten
Afholdes i år lørdag den 8. september 2018
Sidste års præmiehaver skal i løbet af forsommeren indstille 6 haver +
en børnevenlig og en miljøvenlig have

Nyt fra festudvalget
Som noget nyt har festudvalget uploaded alle deres arrangementer fra
2018 på Facebook.
Duerne flyver ikke i pinsen!
Festudvalget vil kun benytte sig af mobil pay til store beløb, såsom til
betaling af sommerfesten og skovturen!

Vin og portvinssmagning:
Igen i år bliver der vinsmagning 15. juni 2018 kl. 19.00
pris pr. person kr. 30,00.
Portvinssmagning 10. august 2018 kl. 19.00 pris pr. person 65.00.
Vin firmaet orienterer at, de nok skal sørge for at der er nok i glassene,
fordi Smørmosen er en af de gode faste kunder.
Der vil blive serveret en let anretning til begge arrangementer.
Tilmelding og betaling vil blive slået op når vi nærmer os tidspunktet for
arrangementet!

Ord fra formandinden:
Så gik der en sæson igen med masser af regn, og i skrivende stund ser det ud til at vi
måske åbner haveforeningen i sne og frost.
Der har været et enkelt vandudslip i vinterens løb, og jeg opfordrer kraftigt til at
medlemmerne husker at lukke for vandet og blæse rørene ud inden vinteren sætter ind,
da man selv skal betale regningen for vandspild!
Nu har porten stået åben hele vinteren som aftalt på generalforsamlingen 2017,
umiddelbart har det ikke givet anledning til ubudne gæster i haveforeningen, og det er
rigtig glædeligt at kunne meddele at der ikke er kommet nogen henvendelser omkring
indbrud i foreningen i år.
I vinterens løb har der været et par julefrokoster og nogle udlejninger af vores
fælleshus, dejligt at se at flere og flere benytter sig af fælleshuset.
Efter lang tids pause, fik vi arrangeret en fastelavnsfest med knap 50 tilmeldte, unge
som gamle (yngste 2 år og ældste 92 år) kom herud festligt udklædte i dragter.
Der blev slået katten af tønden, og derefter spist skønne grillede pølser som Henrik stod
for.
Alle havde en dejlig eftermiddag med nogenlunde vejr, og sneen kom først da vi sluttede
festen.
Nu kan vi forhåbentlig se frem til en ny til sæson, med et STORT ønske om SOL, VARME,
og REGN om natten!
Jeg håber at mange vil deltage i de forskellige arrangementer, så som vinsmagning,
besøg af Møllegården, samt festudvalgets mange forskellige tilbud, så vi sammen kan
have nogle fornøjelige timer.
Tiden er inde til, at jeg som formand ikke stiller op på den kommende generalforsamling
det har været 8 forrygende år, med mange udfordringer, og glæder. Jeg har mødt flere
forskellige mennesker og nydt næsten hvert sekund, men nu har jeg brug for at nyde min
lille have og se på haveforeningen med andre øjne.
Jeg takker for 8 gode år!
Glædelig påske og på gensyn!
Pia Vallentin

Containerpladsen:
Åbnes søndag den 25. marts 2018 for sæsonen:
Aflevering af storskrald i lige uger
(Søndag den 25. marts er en lige uge, så du kan lige nå at lægge storskrald i containeren
denne første åbningsdag)!

Aflevering af haveaffald i ulige uger
Afhentning af køkkenaffald hver tirsdag
Bor du i Gladsaxe kommune har du krav på refundering af
udgifterne til affald, du skal dog først udfylde en tro og love
erklæring som kan afhentes om søndagen i kontortiden!

Rengøring i huset:
Starter fra 1. april 1 gang ugentligt

Husk altid:
At give bestyrelsen tegninger ved ændringer/tilbygninger af
huset, da det skal godkendes af bestyrelsen inden
bygningerne opføres

Facebook
Vores facebook profil er: H/F Smørmosen og det er en
lukket gruppe, kun for Smørmosens medlemmer!
Her er festudvalgets arrangementer slået op!

Bestyrelsesmedlemmer 2017/18
Formand: Pia Vallentin have 13
Tlf.: 31 31 76 87
E-mail: piakrogh.vallentin@gmail.com
Ansvar: Præmiehaver og fest, kontoransvarlig, Smørmosenyt, salg af haver, kontakt til kreds m.m.
Næstformand: Tom Andersson have 11
Tlf.: 30 23 97 15
Ansvar: Byggeudvalg, pligtudvalg, vandanlæg, udhængsskabe og tavler
Kasserer: Frank Hansen have 111
Tlf.: 28 30 85 59
E-mail: kasseren@hfsmoermosen.dk
Ansvar: Forsikringer, kontor og indkøb, kontakt til kreds m.m., it, hjemmeside og sociale medier
Sekretær: Dennis Krag-Jakobsen have 128
E-mail: dennis_h_j@hotmail.com
Ansvar: Pligtudvalg, kontor og indkøb, forsikringer
Best. medlem: Brian Larsen have 30
Tlf.: 30 46 00 15
Ansvar: Pligtudvalg, byggeudvalg, vandanlæg og
skraldeplads
Best. medlem: Simon Gjernmark have 4
Tlf.: 24 12 12 01
Ansvar: Byggeudvalg, køkkenet og udlejning
Best. medlem: Louise Brandt have 23
Suppleant: Frank Hansen have 17
Revisor: Anne Mette Frederiksen have 59
Revisor: Hanne Mortensen have 44
Revisorsuppleanter:
Kim Welzin have 73

Festudvalget
Lars Vogelsang have 133
E-mail: larsvogelsang@hotmail.com
Anni Vogelzang have 133
Dorthe have 100
Axel Bidstrup have 120
Festkasserer: Mimi Bjørner have 137
Tlf.: 40 76 73 25
E-mail: mimi2@godmail.dk

Kontortider i fælleshuset hver
søndag kl. 10 - 11
fra den 25. marts til
28. oktober 2018
lukket påske og pinse

