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40 års Jubilæum  
22 august fylder vores haveforening 40 år. 

Derfor vil vi gerne arrangere en festdag d. 

27.8.22 fra kl 11. 

Vores plan er at det skal være en fest for 

hele familien. 

Der vil være hoppeborg, loppemarked, 

Grill, telt m/fadøl og sodavand. 

Til at kunne betjene dette har vi brug for 

nogle der melder sig til at hjæpe. Så 

kontakt Mona hvis du kan/vil bidrage 

med, at passe grill, sælge øl og vand, være 

vagt ved hoppeborg. Skulle vi have nogen 

i foreningen der spiller lidt musik hører 

vi også gerne om det. 

Vi ønsker at lave et lille museum i 

fælleshuset, hvor vi har brug for billeder, 

gerne fra 1982, men også i tiden derefter. 

Sig til hvis du har noget vi må låne. 

Senere vil der komme et officielt 

program 

 

 

Fælleshusets virke 
Vi må konstatere at der ikke er nogen 

der stiller op som 

festudvalg/aktivitetsudvalg til at varetage 

aktiviteter i fælleshuset. Vi har fået få 

navne som godt vil hjælpe til ved 

enkeltstående arrangementer, og tak for 

det. 

Vi i bestyrelsen arbejder mange timer på 

det som vi er valgt til, nemlig at 

administrere alle de opgaver der er som 

bestyrelsesmedlemmer og kan ikke afgive 

flere timer til også at være ansvarlig i 

fælleshuset. 

Så vi må erkende at der ikke bliver 

aktiviteter undtaget Sankt Hans d. 23.6 

og jubilæum d. 27.8.22 

Dette synes vi alle er ærgerligt, men vi er 

177 haver i foreningen og 5 haver løser 

ikke alle opgaver i en forening. 

Der er behov for et selvstændigt udvalg af 

5-7 haveejer der varetager denne opgave, 

med at arrangere, indkøbe varer, fordele 

arbejdet og administrere økonomien 

med regnskab for udgifter og indtægter 

for hver aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra arkiv 

 

 

 

Lige lidt supplerende oplysninger vedrørende 

havevandringer. 

På havevandringer har vi observeret at der nogen steder er 

udfordringer med at holde torve og stier. 

Tidligere er torve, stier og veje blevet sprøjtet, hvilket vi er af 

den opfattelse, at det skal vi ikke. Derfor kan det være at 

nogen i god tro tænker at tovene skal vi ikke ud og rydde 

ukrudt på. 

Det skal vi derimod, alle lejerne er ansvarlige for at holde 

deres torve, veje og stier, som det står, ud til midten. 

Vi tror på at det kan lade sig gøre med lidt god vilje og et 

godt skuffejern, måske endda gøre det til noget hyggeligt på 

torvet. 
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Foreningen har fået mobilepay 

336632 

Eksempeltvis til køb af sand og betaling 

af gebyr – husk altid havenr i beskeder og 

hvad der er indbetalt for. 

 
 

Præmiehaver. 

Man kan blive indstillet til præmie for sin 

have, hvis man har haft haven i mere end 

et år og ikke har fået præmie de sidste 5 

år. 

 

På havevandring d. 3.7.2022, 

begyndende kl. 19, skal vi finde 7 flotte 

haver, til årets præmiehaver. 

Vi kan få brug for at kigge ind i haverne, 

hvorfor det ville være dejligt hvis I giver 

os mulighed for det, ved at være der. 

De haver vi indstiller til præmie vil 

hurtigt derefter få besked og 

havekonsulenter m.m. vil bedømme 

disse d. 6. juni fra kl. 15.30, hvorfor der 

skal være tilgang til haven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Hans 

Se opslag i tavlerne og på Budumvang.dk 

 

 

Hækkeklipning inden 1.7.2022 

Vær opmærksomme på at hækkene skal være klippet 1. juli 

og der gives ikke advarsel først, men straksgebyr, hvis dette 

ikke er i ordnet. 

Jævnfør ordensreglerne 

1.8. Hækkene skal klippes 2 gange årlig, i inden 1. juli og 

inden 1. oktober. Hækhøjden må max. være 160 cm. mod 

veje og stier. Hækhøjden må max. være 180 cm til 

nabogrunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 


