Information fra bestyrelsen

Lørdag d.
07-08-2021

Kære alle medkolonister
Bestyrelsen har modtaget en del klager over vores havegennemgang for august måned.
Derfor har bestyrelsen valgt at handle ud fra det – dels grundet at vi har lister fra det overdraget
materiale, som ikke er opdateret med nyeste information, og at vi stadig arbejder på at få
overdraget al materiale. Samtidig arbejder vi på at organisere dokumenterne, for at kunne danne
det fulde overblik over, at vi kan overholde nye indgåede kontrakter, som desværre ikke er blevet
handlet/reageret på endnu.
Derfor vælger bestyrelsen at slette alle, der har fået bod og havegennemgangslisten fjernes fra
tavlene for august måned.
Udover det vil bestyrelsen opfordre dem der har tid og lyst, til at hjælpe os med næste
havegennemgang d. 6. september kl 17:00 v. Molokken.
Bestyrelsen ønsker at arbejde for et sted, hvor fælleskabet styrkes og at der bliver et tættere
sammenhold, mellem kolonisterne i Vesterkæret, hvor der ikke er ”overvågning” såfremt der er et
par stykker ukrudt, men at flytte fokus til der, hvor det er noget, der er til alles gavn, fx parkerede
biler i havegangene, der kan spærre for redningskøretøjer, renovation og kloakservice.
Bestyrelsen vil meget gerne høre fra Jer såfremt, der måtte være noget der ønskes mere fokus på
– vi vil arbejde mod at udsende en mail omkring en uge før havegang, så alle ved, hvad der vægtes
på en havegang – fx at der skal være numre på alle havelåger (for og bag) – så har alle en mulighed
for at bringe det i orden – og alle kan derved være på forkant med hvad der måtte være fokus på.
Derved er det ikke sagt, at hække mv. ikke skal holdes – hvor disse tydeligt ikke er renholdte, der
vil bestyrelsen påpege det.
Bestyrelsen arbejder på, at få de sidste ting overdraget så vi kan danne os et indtryk over, hvor det
er vi skal have fokus fremadrettet, og at der skal være en rigtig god stemning her i Foreningen
Vesterkær.

God weekend til Jer alle

