Aktiviter:

Forår 2009

28. – 29. MARTS
18. – 19. APRIL
2. – 3. MAJ
16. MAJ
16. – 17. MAJ
23. MAJ
6. – 7. JUNI
20. – 21. JUNI

Arbejdsweekend
Arbejdsweekend
Arbejdsweekend
Besøg hos Henrik Arildskov
Arbejdsweekend
Forårsfest i haven
Arbejdsweekend
Arbejdsweekend

Alle Torsdage kl. 13.00 mødes der til havearbejde
------------------------------Bestyrelsen:

Formand:
Bo Simonsen, Laurits Christensensvej 13, 9300 Sæby.
Tlf. 98 31 41 57
Email: bb@simonsen.mail.dk
Næstformand/sekretær:
Tove Kufa, Algade 33, 9300 Sæby.
Tlf. 51 90 95 50
Email: tovekufa@hotmail.com

Kasserer:
Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 74 14
Email: kornblomst28@city.dk
Hanne Heilmann, Gl.Kirkesti 33c, 9990 Skagen.
Tlf. 98 44 15 37
Email: hdh.miljoe.skagen@mail.dk
Ninna Olsen, Kløvermarken 7, 9300 Sæby.
Tlf.98 46 33 68

Sæby. 15/03-2009
Nr.1

For at sikre os, at Nellemanns Haves Venner får en større
grad af information om, hvad der foregår i foreningen,
har vi besluttet at lave dette lille medlemsblad. Det er
planen, at bladet udkommer 3-4 gange om året.
Indlæg til bladet er meget velkomne
Du kan også følge Foreningens arbejde og holde dig
opdateret på vores hjemmeside:
www.nellemanns-have.dk/NHV/Vindex.htm
--------------------------------------

Navne konkurrence.
Medlemsbladet skal have et navn, derfor udskrives en
lille konkurrence om, hvad bladet skal hedde. Dommerudvalget består af 2 medlemmer fra bestyrelsen, som vil
udvælge navnet blandt de indkomne forslag.
Vinderen vil blive belønnet med 2 flasker vin.
Forslag sendes til formanden enten på mail eller med
brev.

Orientering fra Bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen i Nellemanns Haves Venner
d 05/02-2009 blev der afholdt et møde med den nye
bestyrelse d.04/03-2009, hvor den kommende strategi og
arbejdsplanlægning i haven blev drøftet.
Arbejdsplanen er udformet af havens faglige konsulent Henrik
Arildskov og den følges af såvel weekendhold som
torsdagshold. Planen kan ses i skurvognen i haven.
Skurvognen, der er i haven, er meget lille og der ønskes
toiletfaciliteter dels til de arbejdende og dels til publikum.
Dette er sat i værk, idet der er mulighed for at overtage en
større skurvogn fra Frederikshavn kommune, hvor der kan
etableres toilet.
Bænke og borde i haven sørger bestyrelsen at få gennem et
samarbejde med Nr. Vesterskov ved Brønden, bl.a. af store
træstammer fældet i haven.
Bestyrelsen blev desuden enig om, at der skal afholdes en
stor forårsfest for havens venner og andre interesserede.
Dato for festen bliver d 23-5-09. Indbydelse sendes ud.
I Trepartsudvalget, bestående af Foreningens formand, en
repræsentant for Frederikshavn kommune samt formanden
for Nic. Nellemanns Fond, holdes der jævnligt møde, og her
drøftes fremtidig planlægning og økonomi i forhold til havens
bevarelse og brug for borgerne.
Tusind tak til de mange, der er engageret i bevarelsen og
genetablering af Nellemanns have.
Alle er meget velkomne til at deltage i arbejdet i haven eller til
at komme forbi for at nyde den smukke natur.
På bestyrelsens vegne Bo Simonsen

Stillingsannoncer.
Ledige stillinger:
Kaffebrygger i forbindelse med arbejdsweekender søges.
Kontakt: Birthe Andersen. Tlf. 98467414

Ledige stillinger:
Udbringer af medlemsbladet søges.
Kontakt: Bo Simonsen. Tlf. 98314157

Have rundvisning.
Havens faglige konsulent, gartner Henrik Arildskov
har tilbudt at lave en rundvisning i sin private have,
Lørdag 16/05-2009 kl. 13.00.
Adresse: Ilbjergevej 25, Hvidsted. 9800 Hjørring
Alle i foreningen er velkomne.
Seneste tilmelding er 1/5 2009
Kontakt: Tove Kufa. Tlf. 51909550

LOGO
Foreningens flotte logo er tegnet af
kunstner Arnold Andersen.

