
         København 17/3 2021 

 

Kære medlemmer af H/F Engdraget.  

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer velkommen tilbage til den nye sæson som starter snart.  

 

Nedenfor er nogle vigtige datoer, så man kan få plottet datoerne ind i sin kalender. Bestyrelsen 

hænger et opslag med datoer for hele sæsonen op i skabet på Noras Plads – på den liste vil vi 

løbende skrive på når der er ny datoinformation.  

 

Da vi ikke ved hvad der sker omkring restriktioner finder generalforsamlingen sted så sent som 

muligt ifølge vedtægterne: 

 

Mandag d 31 Maj kl 1800 i vores fælleshus (formodentligt) 

 

Bestyrelsen vil senere melde ud omkring det praktiske omkring arrangementet når vi ved hvilke 

restriktioner der gælder til den tid. 

 

Hvis man er forhindret i at deltage, så husk at sende en fuldmagt til andet medlem af HF Engdraget. 

Vi skal have forslag til emner, man vil have behandlet, så vi kan få det med i den indkaldelse, vi 

skal udsende.  

Sidste frist for forslag til generalforsamlingen er fredag d 7 maj 

 

Forslag til generalforsamling droppes i postkassen have 65 eller sendes til Poul Degnbol, 

Hedegaardsvej 65, 2300 København S. Eller på mail: poul@degnbol.net 

 

Vi plejer jo at starte sæsonen ved at vi mødes til fælles morgenmad en dag og det må vi fastholde i 

fremtiden. I år må vi dog, ligesom sidste år, desværre aflyse denne måde at skyde sommerens 

fællesskab i gang på. Vi glæder os meget til vi igen kan have fælles aktiviteter i foreningen.  

 

Ang pligtarbejde: Datoerne, startende efter fællesarbejde, vil fremgå af listen på hjemmesiden, som 

også bliver hængt op i udhængsskabet. Husk at skrive på sedlen i fælleshuset når I har lavet Jeres 

pligtarbejde eller vil lave det på en anden dag og at bytte internt, hvis man skulle være så uheldig, at 

være forhindret. 

 

Ang fællesarbejde:  Vi ved endnu ikke hvilke restriktioner der vil gælde til den tid. Hvis det er 

muligt vil vi mødes og holde fællesarbejde for alle haver er lørdag d 24. april kl. 10.00. Men det 

kan være at vi bliver nødt til at gøre ligesom sidste år - at man udfører arbejde omkring den dato 

efter en liste bestyrelsen slår op.  

 

Ved fællesarbejdet skal vi bl a have fortsat maling af træværket som startede sidste år, vi skal have 

hængt en hjertestarter op og som vanligt have sat huset og fællesarealerne i orden efter vinteren.   

 

Som sædvanligt vil der være opsat grøn container i samme weekend som fællesarbejdet. Første 

container til grøn afgang bliver bestilt til 24-25 April  
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Ang vand har vi i vinter haft en særlig ordning så husene har kunnet anvendes som isolationsbolig 

mod coronasmitte. Der står i vedtægterne at egentlig beboelse ikke må finde sted om vinteren, men 

bestyrelsen vil forsvare brug til beboelse i denne situation. Ordningen har bestået i at de, der til 

enhver tid har boet i husene, har holdt øje med temperaturudviklingen og har lukket når der var fare 

for frost i jorden – og har efter åbning konstateret at der ikke i mellemtiden er sket skade. Britt har 

også været rundt og stillet tunge ting på de brønddæksler, hun kunne komme til, så de ikke popper 

op ved høj grundvandsstand. Det har fungeret fint og efter hensigten. Anders og Kurt laver et 

slutcheck på at der ikke er udsivning nogen steder før sæsonen starter.  

 

Foråret er i fuld gang og vi ses i haverne! 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i H/F Engdraget 

 

 

 

HF Engdraget – nogle datoer sæson 2021 – ver 1 
Dato Hvad sker der? 

marts Vandet er i år åbent bortset fra lukning i 
frostperioder. Anders og Kurt checker systemet 
for eventuelle lækskader. 

1 april Åbning af renovation 

 Fælles morgenmad er desværre aflyst i år 
grundet restriktionerne 

24-25 april Grøn container 

24 april  Fællesarbejde (eller liste hvis restriktioner gør 
fællesarbejde i normal form umuligt) 

7 maj Sidste frist for at sende forslag til 
generalforsamling 

31 maj Generalforsamling – under forudsætning af at 
coronarestriktioner gør det muligt 

24-25 juli Grøn container  
11 september Fællesarbejde – hvis nødvendigt 

25-26 september Grøn container 
31 oktober Lukning af renovation  

6-7 november Lukning af vand og hus inkl fryser 
  
  
 

 



 
 


