Kære medlemmer,
Sommertiden er nu påbegyndt, og alle går vi rundt og glæder os over det spirende forår og de
kommende lyse nætter.
Dette Nyhedsbrev vil især være præget af de spændende aktiviteter, som er planlagt af vores
medlemmer i 8-vejs udvalget. Jeg vil i det følgende komme nærmere ind på:
* Loppemarked og bagagerumssalg lørdag den 29. april 2017- kl. 12.00-16.00
* Fællesspisning lørdag den 29. april 2017 - kl. ca. 18.00 - ?
• Generalforsamling tirsdag den 6. juni 2017 - (i nye omgivelser)
foruden:
* Adgang til bålpladsen med brændbart haveaffald
* Program for Skt. Hans Aften
* Diverse

Loppemarked og bagagerumssalg
8 vejs-udvalget har forberedt en dag, hvor alle medlemmer kan få mulighed for enten at købe
eller sælge alt, lige fra brugt legetøj, haveredskaber, havemøbler, urtepotter, havefliser,
plæneklippere, havegrill - til møbler, kopper, kander, glas, porcelæn, bøger, tøj, sko - ja, alt er
stort set muligt (bortset fra svigermor !).
Markedet afholdes på hele området ved Naturbørnehaven, Mågevænget 24, som for en dag
vil blive omdannet til en aktiv markedsplads.
* Alle tilmeldte grundejere vil automatisk få tildelt en gratis stadeplads
• Der bliver salg af øl og vand.

Fællesspisning
Efter et forhåbentlig godt køb eller salg, hjælpes vi alle med at rydde op og arrangere
fællesspisning i form af en fælles buffet. Medbring hertil mad i forhold til det antal personer,
der er tilmeldt, samt drikkevarer til eget brug. Vi planlægger at spise kl. ca. 18.00.
Alle forespørgsler og tilmeldinger til både stadeplads og fællesspisning sendes via mail til:
Dorte Nielsen - ideboblen@gmail.commailto. Tilmeldingsfrist er lørdag den 15. april 2017.
Hele programmet er også annonceret i vore infostandere ved vejene og på vores hjemmeside
www.mariendalhavbakker.dk. 8-vejs udvalget har lagt et stort arbejde i dette arrangement, og
vi håber på rigtig god tilslutning og en hyggelig dag - Inviter gerne Jeres børn, venner og

bekendte. Alle er velkomne.

Generalforsamling tirsdag den 6. juni 2017 (Sæt X i kalenderen)
Den officielle indkaldelse til årets generalforsamlingen sendes medio maj, men bemærk
allerede nu, at vi i år har ændret lokalerne til at være Naturbørnehaven, Mågevænget 24.
Som noget nyt har vi i bestyrelsen desuden besluttet at invitere alle medlemmer, som i
forvejen har besluttet at deltage i generalforsamlingen, til en fællesspisning kl. 18.30-19.30,
hvor foreningen byder på 2 stykker smørrebrød og øl og vand.
Hvis vejret er godt, vil vi sidde udenfor og nyde aftensolen, indtil den ordinære
generalforsamling påbegyndes kl. 19.30. Der er selvfølgelig ingen tilmelding til
generalforsamlingen, men såfremt man ønsker at deltage i den fælles spisning, skal
tilmelding sendes til undertegnede, flt@flemmingtoft.dk. Husk at angive deltagernavne og
sommerhusadresse - Tilmelding senest fredag den 26. maj 2017.

ADGANG til Bålpladsen!
Alle medlemmer er som altid velkomne til at køre brændbart, organisk haveaffald ned på
bålpladsen. Adgang med bil og trailer er åben i perioden, mandag den 1.maj 2017 til onsdag
den 21. juni 2017.
Vi henstiller venligst, at perioden respekteres, og samtidig beder vi om, at I IKKE afleverer
friske blade fra hække og især plænegræs.

Skt. Hans aften
Fredag, den 23. juni 2017 - Sæt X i kalenderen. Båltænding kl. 21.00.
Hold Jer orienteret om detaljerne på www.mariendalhavbakker.dk.
Afslutningsvis vil jeg takke for de mange venlige mails og kontakter i forbindelse med min
orientering om, at jeg stopper som formand ved den kommende generalforsamling. Jeg vil
dog fortsat fastholde min beslutning, og derfor er vi i hele bestyrelsen meget interesseret i at
modtage henvendelser om kandidaturer til formandsposten.
Tilbage er fortsat at opfordre alle til at deltage i de ovennævnte arrangementer.
Venlige hilsener
GF Mariendal Havbakker
Flemming L. Toft	
  

	
  

