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BILAG 1 FULDMAGT

Generalforsamlingen afholdes den 6. april kl. 19:00 2022
i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø
Ifølge Aldersros vedtægter skal forslag til generalforsamlingen være formanden i
hænde senest 20 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest 17. marts.
Eventuelle forslag offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen – det vil
sige inden 29. marts - ved udsendelse på mail og opslag i udhængsskabene i de 3
afdelinger.
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00
Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
Åbning af generalforsamlingen
2.
Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
3.
Bestyrelsens beretning
4.
Årsregnskab 2021
5.
Budget 2022
6.
Forslag til behandling
7.
Valg til bestyrelse mv.
8.
Eventuelt
a. Aktiviteter i 2022
b. Andet
På valg til bestyrelse mv. er:
Kasserer Tine Büchler Poulsen for 2årig periode

Tine modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem afd. I Nikolaj
Nielsen for 2-årig periode

Nikolaj er på valg og modtager
genvalg

Bestyrelsesmedlem afd. III Mads
Palmqvist Jensen for 2-årig periode

Mads er på valg og modtager genvalg

Suppleant afd. II for 2-årig periode

Bodil er på valg og modtager
genvalg.

Vurderingsudvalg, 2 medlemmer for
2-årig periode

Jan Simonsen og Jan Gudbergsen er
på valg. Begge modtager genvalg.

Bestyrelsen består desuden af:
Formand Ditte Ehrenreich

valgt i 2021 for 2 år

Bestyrelsesmedlem afd. II Inge Andersen

valgt i 2021 for 2 år

Suppleant afd. I Jesper Bergmann

Valgt i 2021 for 2 år

Suppleant afd. III Karin Arentsen

Valgt i 2021 for 2 år

Øvrige valgte er desuden:
Revisor, Marianne Kragerup

valgt i 2021 for 2 år

Revisorsuppleant, Christine Nederlund

valgt i 2021 for 2 år
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Husbestyrere, Betzy Sørensen og Jette Juul

valgt i 2021 for 2 år

Vurderingsudvalg,
Rune Winther og Peter Madsen

valgt i 2021 for 2 år
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BESTYRELSENS BERETNING
Kære medlemmer
Sæson 2021 blev igen på grund af covid-19 en lidt usædvanlig sæson, hvor vi
desværre måtte aflyse flere af vores traditionsrige arrangementer og
sammenkomster. Som følge af forsamlingsforbud blev åbningen afholdt på en
alternativ måde via videolink på Facebook, hvor flaget kom til tops med en ny
sang til lejligheden. I løbet af sommeren begyndte mange at være vaccinerede,
hvilket gav mulighed for flere arrangementer.
Også generalforsamlingen måtte udskydes og blev afholdt den 17. juni.
Generalforsamlingen var ikke endeligt beslutningsdygtig i forhold til forslagene om
vedtægtsændringer vedrørende forsikringer, som kræver, at to tredjedele af
medlemmerne er fremmødt. Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, som blev afholdt 1. september. På den ekstraordinære
generalforsamling deltog i øvrigt forsikringsmægler Christian Tornborg, som
orienterede om den kollektive forsikring og svarede på spørgsmål om forsikring fra
medlemmerne.
Siden bestyrelsen skrev sidste års beretning, er følgende medlemmer gået bort:
Tommy (have 188), Max (have 198), Inge (have 202) og Lefteris (have 212) –
æret være deres minde.
Nye medlemmer i 2021 blev: Omar og Alima (have 12), Tina (have 36), Marianne
(have 58), Ingrid og Rie (have 60), Maya (have 78), samt Anne og Tom (have 96)
– velkommen.
Havepræmierne gik i år til Helga og Allan (have 196) og Berit (have 40), som
tilmed fik en ærespræmie – stort tillykke.
Bestyrelsen m.fl. I 2021 har bestyrelsen afholdt ni bestyrelsesmøder, nogle af
møderne har været afholdt virtuelt for at overholde myndighedernes anbefalinger.
Vi har som tidligere samarbejdet med husbestyrerne og vurderingsudvalget – og
har løbende informeret medlemmerne på mail, via opslag og på Facebook.
I 2021 har der desværre ikke været afholdt møder i Lersøsammenslutningen, men
vi har deltaget i møder i kredsen.
Bestyrelsen var i 2021 på kursus i ét af i alt tre moduler i kolonihavejura, hvor vi
blev klogere på mangt og meget. Vi lærte bl.a. at man i mange andre
kolonihaveforeninger betaler bestyrelsesmedlemmer et årligt honorar for
indsatsen. Vi er dog i bestyrelsen enige om, at vi hellere vil arbejde for en
forening, hvor mange lægger en frivillig indsats end for en forening, hvor få
knokler og de andre kan betale sig fra det. Det holder samtidig kontingentet nede
– til glæde for os alle sammen. Det er desuden helt i tråd med Aldersros værdier
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om fællesskab, fleksibilitet, mangfoldighed, tolerance, respekt, engagement, det
gode naboskab og udelivet.

Vurderingsudvalget var i 2021 udfordret af, at kredsen aflyste kurser for
vurderingsfolk, da der var for få tilmeldte. Det er en forudsætning for at kunne
deltage i vurderingsudvalget, at man har deltaget i de obligatoriske
vurderingskurser. Det betød, at foreningen i en periode ikke havde et "fuldt"
vurderingsudvalg og måtte hyre et vurderingsudvalg fra HF 4. Maj. I august fik vi
vores to nye vurderingsfolk Jan (have 132) og Rune (have 88) samt formanden på
vurderingskursus, og i september kom de to erfarne vurderingsfolk Jan (have 138)
og Peter (have 116), på genopfriskningskursus. Herefter fik vurderingsudvalget til
gengæld travlt og nåede at vurdere fem huse i 2021, mens HF 4. Maj vurderede et
enkelt hus.
Haverne Der har været nogle henvendelser til bestyrelsen om hække og ukrudt i
skel i sæson 2021. Bestyrelsen har også bemærket, at haver, hække og gange
under pandemien ikke alle steder har været holdt i overensstemmelse med
ordensreglerne.
Vores ordensregler er ret klare om dette. Hvis man ikke kan blive enig med sin
nabo om andet, så skal der være hæk mellem haverne – og den skal klippes
mindst én gang om året senest 1. august og være maksimalt 1,4 meter mod
gange og fællesområder og i øvrigt ikke over 1,8 m. Hvad angår ukrudt, skal man
holde haven ryddelig og velholdt, og fri for ukrudt – i særdeleshed mod naboer.
Kolonihaveforbundet henstillede til, at vi bar lidt mere over med hinanden under
pandemien, hvor covid-19 kunne betyde, at nogle kom mindre hyppigt i haven.
Bestyrelsen henstiller til, at vi alle igen fra den kommende sæson holder haver,
hække og gange i overensstemmelse med ordensreglerne, og opfordrer også til at
vi giver vores naboer eller genboer en hjælpende hånd, hvis det kniber med at
holde have, hæk eller gang.
Inden man henvender sig til bestyrelsen om manglende overholdelse af
ordensregler eller lign. vil vi gerne opfordre til, at man tager dialogen direkte med
sin nabo. Bestyrelsens muligheder for at skride ind er ret begrænsede, og vi kan
ofte blot videresende klagen eller tilbyde at hjælpe med dialogen.
HUSET I sæson 2021 var vores dejlige hus igen åbent for udlejning og fælles
arrangementer – og det blev flittigt brugt under hensyn til covid-19
retningslinjerne. Her skal der lyde en særlig tak for indsatsen til de to
husbestyrerinder Betzy (have 32) og Jette (have 48).

5

Kontortider Vi afholdt i lighed med tidligere år kontoraftner hver 14. dag, med
undtagelse af juli måned, hvor vi holdt lukket. Men vi besvarede mails og anden
post, og bestyrelsen synes, at det fortsat fungerer fint.
Husk at benytte jer af kontoraftenerne, hvis I vil have personlig kontakt med
bestyrelsen.
Aldersros hjemmeside Bestyrelsen gennemgår hjemmesiden en gang om året til
sikring af, at links mv. fortsat er aktuelle og fungerer. Det er Dennis (have 56),
der foretager opdatering af hjemmesiden. Stor tak til Dennis. Vores hjemmeside
kan ses på www.hfaldersro.dk
Facebook Medlemmerne har brugt Facebook-gruppen aktivt til orientering om
arrangementer samt deling af gode og sjove ting. Bestyrelsen er medlemmer af
Facebook-gruppen på lige fod med medlemmerne. Bestyrelsen bruger indimellem
Facebook-gruppen til supplerende kommunikation, men hovedkanalen er mail.
Facebook-gruppen er forbeholdt medlemmer og deres børn.
Mail Kontakt til bestyrelsen om ændringer af lejekontrakter, salg og mageskifte,
byggetilladelser, leje af "Huset", fællesarbejde og lignende skal som udgangspunkt
foregå på mail. Bestyrelsens ”svartid” er senest den førstkommende kontoraften
efter modtagelse af henvendelsen. Uden for sæsonen kan der gå lidt længere. Der
er fortsat to haver, der ikke har mail.
Husk at give bestyrelsen besked, når I skifter mailadresse eller andre
kontaktoplysninger.
Bestyrelsens mailadresse er hfaldersro@gmail.com
Kolonihaveforbundet På hovedbestyrelsesmøde i februar 2022 blev det
besluttet, at medlemmerne fremover skal rette spørgsmål eller udfordringer af
juridisk karakter til deres egen haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende
henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen
har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til
forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle
henvendelsen. Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for
direkte, juridisk rådgivning af medlemmer og skal sikre en bedre sagsbehandling,
hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold.
Kolonihaveforbundet har i 2021 arbejdet med at lave en ny hjemmeside, som
skulle være klar i starten af 2022. Der vil bl.a. komme en blog, der er åben for
medlemmernes/haveforeningernes historier og ideer samt en nyhedsside.
Lovliggørelsesprocessen frem mod 2028 I de kolonihaveforeninger hvor
Københavns Kommune er grundejer, vil der fra 2021 og frem mod
2027 blive gennemført lovliggørelse af det nuværende byggeri og af
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miljøforholdene. Det drejer sig om i alt 41 haveforeninger – herunder HF Aldersro.
Lovliggørelsen er gået i gang på Amager, men os i Lersøsammenslutningen ligger
sidst i processen, da de kloakker der skal tage imod spildevand fra vores område,
først bliver klar senere. Lovliggørelsen i Aldersro forventes påbegyndt i 2025 og vil
foregå over 2-3 år.
Fokus vil være på, at kolonihaverne skal være sikre og sunde at bo i. Det gælder,
hvis der opstår brand og i forhold til spildevand, regnvand og forurening, som skal
håndteres miljømæssigt forsvarligt gennem kloakering.
Borgerrepræsentationen i København har besluttet, at haveforeningerne selv skal
betale udgiften til kloakering, som vil blive lagt på lejen og fordelt over 70 år.
Hvad det præcist kommer til at koste, bliver først endeligt afgjort i 2028, når hele
kloakeringsprojektet er afsluttet. Beløbene er derfor fortsat usikre, men på
baggrund af de nuværende beregninger forventer Københavns kommune, at den
årlige lejestigning vil ligge mellem kr. 7.000 – 9.000 pr. lodlejer.
Når lovliggørelsen på sigt er på plads, vil der blive tinglyst deklarationer om
størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaverne.
Hvis man vil bygge et nyt kolonihavehus, udhus eller lignende, eller foretage
ombygninger af det nuværende byggeri, før der er tinglyst deklarationer i vores
haveforening, så skal man stadig søge om byggetilladelse hos Teknik- og
Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Man kan læse mere om processen på Københavns Kommunes hjemmeside:
Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes
hjemmeside (kk.dk).
Økonomi Igen er foreningen gået ud af et regnskabsår med et større overskud
end budgetteret primært på grund af et lavere forbrug end forventet. Der har
heldigvis været lidt mere gang i arrangementerne, blandt andet er husaftenerne
kommet tilbage, og både skydeklub og dartklub haft en lidt længere sæson end
året før – stor tak til Lars (have 48) og Kaj (have 64) for at arrangere
turneringerne. Men der kom først gang i arrangementerne et stykke inde i
sæsonen, så vi er stadig ikke oppe på normalt niveau, hverken med hensyn til
foreningens arrangementer eller brug af Huset. Der har været færre udgifter til
generalforsamling, trods at der også var en ekstraordinær generalforsamling i
2021, men da de igen i år blev holdt i det fri, var der ingen udgifter til lokaleleje.
Udgifter til andre ting som fx renovation– dvs. tømning af samletanke og latriner,
nyanskaffelser, vedligehold mv. afspejler også, at der har været mindre gang i
fællesaktiviteterne i den første del af sæsonen.
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Indtægtssiden afspejler, at der har været lidt mere gang i udlejning af Huset, og
igen i 2021 har der været en større indtægt på vurderinger, som der har været 6
af i 2021, heraf 3 ved salg til nye medlemmer fra ventelisten.
Med håbet om, at 2022 bliver et mere normalt år med mulighed for at mødes igen
gennem hele sæsonen, kombineret med, at HF Aldersro fylder 110 i år, er der i
budget 2022 sat et pænt beløb af til arrangementer og fødselsdagsaktiviteter.
Udvalget, der arbejder med fejringen, har blandt andet en større fødselsdagsfest
med i planerne. Og forhåbentlig bliver det også i den kommende sæson, vi får
købt en ny stor grill til foreningen.
Vi forventer, at fællesudgifter kan dækkes ved det nuværende niveau for
indbetaling til fællesudgifter. Det foreslås derfor, at opkrævning af fællesudgifter
og opsparing til kloakering og udskiftning af vandrør er uændret i 2022. Ifølge
aftale med Københavns Kommune, som blev indgået marts 2014, bliver lejen
fortsat indeksreguleret med + 2 % om året. Der henvises i øvrigt til det vedlagte
regnskab med tilhørende noter for detaljerede oplysninger om indtægter og
udgifter mv.
Til orientering falder opkrævningerne det kommende år som følger:
· 1. april: Forsikring, jordleje og fællesudgifter
· 1. oktober: Jordleje, fællesudgifter og opsparing til kloakering
Vandforbrug Med noget udsving hen over årene ser det ud som om, at
vandforbruget har stabiliseret sig. Den koordinerede vandåbning fungerer godt, da
den giver vandmændene mulighed for at opdage eventuelle læk, inden folk åbner
for vandet i husene. I 2021 opdagede de vakse vandmænd Peter (have 68) og Per
(84) åbningsdagen således 2 større læk, som hurtigt blev repareret og vandspild
undgået. Helt perfekt ville det så være, hvis vi også fik de sidste med, som ikke
får lukket deres stophaner før vandåbningen.
Forbruget 2021 ses her sammenlignet med de foregående år:

M3
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Et vandforbrug, der afspejler, at medlemmerne er i husene og haverne bliver
brugt, er rigtig positivt. Men vand er også en stor post på budgettet, så der er
penge at spare. Traditionen tro, bliver de gyldne råd til at spare på vandet
gentaget, så de står friskt i hukommelsen til den kommende sæson:
•
•
•
•
•

Husk at lukke for stophaner SENEST 1. februar, så der er klart til åbning af
vandet,
Vent med at åbne stophaner i foråret, til vandmændene har givet grønt lys,
Kontroller at vandinstallationer ikke løber og at vandrør er tætte,
Brug opsamlet regnvand til havevanding og spar eller undlad vanding med
vandslange
og husk, det er ikke tilladt at vande græsplæner med vand fra hanerne.

Renovation og containere Bio-, dagrenovations- og storskraldsordningen har
stor set fungeret tilfredsstillende i 2021. Der er dog stadig plads til forbedringer i
forhold til sortering af affaldet. Nøglen til kemikalieskabet kan man låne på
kontorafterne.
Stor tak til Nina og Joe (have 50), Peter (have 116) og Karen (have 208), som
står for renovationen.
Ventelisten Der er her i starten af 2022 opkrævet genopskrivningsgebyr hos 111
personer på listen. Ventelisten åbnes derfor heller ikke i 2022.
Baneterrænet Bane Danmark beskar træer og buske ved banen i 2021, og de
planlægges først at blive beskåret igen om 10 år.
Skybrudssikring HOFOR/Novafos har udført en ny runde boringer langs
Lersøstien og Rørsøstien i 2022.
Indbrud I 2021 har der ikke været et eneste indbrud i Aldersro. I skrivende stund
har der heller ikke efter nytår 2022 været indbrud.
Husk at give bestyrelsen og politiet besked, hvis I skulle være uheldige at få
indbrud – og oplysning om forsikringen ses på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen indberetter indbruddene og politiets håndtering til kredsen, som har
kontakten til politiet.
Arrangementer Som nævnt indledningsvis i beretningen måtte vi desværre
aflyse nogle af de fælles arrangementer og fester i 2021. Vi håber at kunne tage
revanche i 2022, hvor vi har 110-års jubilæum.
På trods af, at covid-19 også prægede 2021, så lykkedes det alligevel at holde fast
i det gode fællesskab og gennemføre mange af aktiviteterne. Boule-klubben holdt
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fanen højt og mødtes hver søndag i hele sæsonen ligesom skydeklub, dart og
husaftener blev gennemført, da det blev muligt. Det var også muligt at
gennemføre fællesarbejdet med højt humør og fællesspisning. Fødselsdag og
afslutning kunne også gennemføres næsten som vi plejer. Og så fik vi inden
sæsonafslutningen glæde af en helt særlig koncert med Benny Holst, som Jena
(have 158) arrangerede – tak Jena.
Vi forventer, at vi i 2022 kan holde de faste arrangementer, som også fremgår af
aktivitetskalenderen. Særligt 110 årsfødselsdagsfesten, som festudvalget er i fuld
gang med at planlægge, kan vi se frem til.
Vi opfordrer også til, at der i 2022 igen er medlemmer som vil stå for, at der
afholdes fester, vinsmagning, fællesspisning, korsang, sangaften, yoga,
loppemarked, havevandring, dart, skydning, husaftener, bordtennis, boule m.v. I
2021 har vi endda fået et ekstra telt fra Per og Ulla (have 84), som kan huse flere
aktiviteter – tak for det. Helt nye og anderledes aktiviteter på initiativ fra
medlemmerne, er også meget velkomne.

Tak til alle de medlemmer, der har gjort en indsats til gavn og glæde for
fællesskabet i Aldersro i sæson nr. 109.

Bestyrelsen ser frem til endnu en dejlig sæson i Aldersro.

Velkommen til sæson nr. 110
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REGNSKAB FOR 2021 OG BUDGET FOR 2022

Resultatopgørelse

Note

Realiseret
2021

Realiseret 2020

Budget
2021

Budget
2022

kr.

kr.

kr.

kr.

184.430
237.500
147.875
35.625
11.100
11.620
9.250
0
637.400

180.850
237.500
131.560
35.625
12.000
3.900
9.000
0
610.435

185.179
237.500
106.978
35.625
11.400
10.000
4.500
0
591.182

188.200
237.500
151.515
35.625
10.500
10.000
4.500
0
637.840

183.441
147.875
19.214
48.393
55.206
5.835
38.000
3.161
7.298
9.046
3.277
3.336
1.435
3.055
3.519
532.091

180.726
131.675
17.600
52.948
49.117
2.384
38.333
3.454
6.393
3.479
2.600
1.896
6.450
0
3.729
500.782

184.340
107.000
18.000
60.000
70.000
7.000
39.000
15.000
30.000
20.000
3.000
7.000
7.000
0
5.500
572.840

188.200
151.515
21.000
55.000
60.000
9.000
40.000
20.000
25.000
40.000
3.000
7.000
7.000
4.000
4.000
634.715

105.309
19.950
125.259

109.653

18.342
19.950
38.292

3.125
0
3.125

31/12 2021

31/12 2020

kr.

kr.

355
709.393
404.910
2.906
1.600
1.119.163

675
658.850
359.130
0
0
1.018.654

19.950
-19.950
992.704
125.259
0
1.200
1.119.163

39.900
-19.950
863.102
129.603
0
6.000
1.018.654

Indtægter
Haveleje, jordleje
Haveleje, fællesudgifter
Kollektiv forsikring
Indbetalt til opsparing til kloakering og vand
Indbetalt nyopskrivning/genopskrivning
Diverse indtægter
Vurdering/indskud
Renteindtægter

1

Indtægter i alt
Udgifter
Jordleje
Kollektiv forsikring
Forsikringer
Vandafgift
Renovation m.m.
El
Kontingenter
Nyanskaffelser
Vedligeholdelse
Arrangementer
Repræsentation
Generalforsamling og møder
Kontorhold
Renteudgifter
Gebyrer bank/giro/Nets

2
3
4

Udgifter i alt
Årets resultat før afskrivninger
Afskrivninger

Årets resultat efter afskrivninger

Balance

19.950

129.603

Aktiver
Kasse
Bank
Opsparingskonto kloak/vand
Tilgodehavender
Forudbetalte udgifter
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Aktiver i alt

Passiver
Rydningsfond, saldo primo året
Årets afskrivning
Overført tidligere år
Årets resultat
Skyldige omkostninger
Forudbetalt indtægter

Passiver i alt
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Noter
Note 1, Diverse indtægter
2021
Diverse indtægter sammensætter sig således:

2020

kr.

kr.

Udlejning af huset m.m.

8.120

3.200

Betaling for manglende deltagelse i fællesarbejde

3.500

500

0
11.620

200
3.900

Rykkergebyrer
I alt

Note 2, Nyanskaffelser
Der er i 2021 kun indkøbt nyt flag, småting til køkkenet i Huset, ny dartskive og pile samt
servietholdere mv. til fælles toiletter.

Note 3, Vedligeholdelse
De største poster på vedligehold i 2021 er stiklinger til hække, VVS i forbindelse med læk på
vandrør og udstyr til vandmænd til akut håndtering af læk specielt i forbindelse med vandåbningen.

Note 4, Arrangementer
Udgifter til afholdelse af arrangementer er incl. varesalg og varekøb af drikkevarer mm. Posten
inkluderer også drikkevarer til arbejdsdage. Der er sat penge af i budget 2022 til en stor 110 års
fødsesldagsfest og eventuelle andre fødselsdagsaktiviteter.

Note 5, Opsparingskonto kloak/vand
I henhold til beslutning på generalforsamlingen i 2014 opspares både beløb opkrævet hos
medlemmerne og genopskrivningsgebyrer på en separat konto til kloakering og/eller udskiftning af
vandrør.

31/12 2021

31/12 2020

Opsparingen har udviklet sig således:
Primo

kr.

kr.

359.130

311.505

Indbetalt af medlemmerne
Indbetalt opskrivning og genopskrivning
Renter
Ultimo

35.625
11.100
-945
404.910

35.625
12.000
359.130

Note 6, Rydningsfond og afskrivning
Indtil 2002 er der indbetalt til Rydningsfonden. Indbetalingen blev anvendt til nye forsyningsvandrør.
Afskrives over 20 år med 19.950 kr. pr år og er fuldt afskrevet i 2021.

Note 7, Forudbetalt indtægt
Forudbetalt leje af huset i 2022.

Note 8, Foreningsmæssig værdi

Den foreningsmæssige værdi pr. have udgør

31/12 2021

31/12 2020

kr.

kr.

11.768

10.723

1.119.163

1.018.654

-1.200

0

1.117.963

1.018.654

11.768

10.723

Andelen af formuen er opgjort således i 2021:
Aktiver i regnskabet pr. 31/12 2021
Gæld (forudbetalte indtægter +
skyldige omkostninger)
Bogført formue (svarer til rydningsfond - afskrivninger
+overført fra tidligere + årets resultat)
Fordelt på 95 medlemmer
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Godkendelse
København, den 17. februar 2022

Ditte Lundholm Ehrenreich

Tine Büchler Poulsen

Marianne Kragerup

Formand

Kasserer

Revisor
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AKTIVITETSKALENDER 2022

Søndag den 8. maj kl. 09:00

Åbning. Flaghejsning, morgenbord
og blomstersalg (Arrangeres af
afdeling 3)

Onsdag den 11. maj kl.18:00

Første kontoraften

Søndag den 12. juni kl.10:00

Fællesarbejde afdeling 1

Lørdag den 18. juni kl. 09:00

Fællesarbejde afdeling 2

Søndag den 19. juni kl.10:00

Fællesarbejde afdeling 3

Torsdag den 23. juni kl. 19:00

Sankthansaften - bålet tændes kl. 20
(Arrangeres af afdeling 1)

Lørdag den 13. august

Aldersros 110-års fødselsdag.
(Arrangeres af festudvalget med
hjælp fra afdeling 1)

Søndag den 28. august kl. 10:00

Fællesarbejde afdeling 1

Lørdag den 3. sep. kl. 10:00

Fællesarbejde afdeling 3

Søndag den 4. sep. kl. 09:00

Fællesarbejde afdeling 2

Onsdag den 14. sep. kl. 18:00

Sidste kontoraften

Søndag den 18. sep. kl. 14:00

Afslutning (arrangeres af afdeling 2)

•

Kontoraftener i sæsonen er onsdage i ulige uger fra kl. 18:00 – 19:00.
Bemærk: Ingen kontoraftener i juli måned.

•

Datoer for åbning og lukning af vand, afhentning af storskrald/haveaffald, husaftener
og andre aktiviteter meddeles separat.
Ændringer kan forekomme
Bestyrelsen marts 2022
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BILAG 1

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 6. APRIL 2022
I HF ALDERSRO

Såfremt du/I er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du/I
i henhold til vedtægterne give fuldmagt til et andet medlem.
Vi gør dog opmærksom på, at intet medlem kan stemme med mere end én
fuldmagt.

Undertegnede (skriv navn og havenummer):

Navn
Havenummer
Giver hermed fuldmagt til (skriv navn og havenummer):

Navn
Havenummer

Underskrift:

Navn
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