
 

Nyhedsbrev nr. 1. Februar 2019. 

Generalforsamling:  
Der er indkaldt til generalforsamling, den 28. februar 2019 kl. 19.00 
I Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S. 
 
Indkaldelser er sendt ud via Postnord og mail. Har du ikke modtaget mailen beder vi dig tage kontakt 
til bestyrelsen, men husk at tjekke spam/reklame mappen på din mail inden du tager kontakt.  

Bestyrelsen@lilletoften.dk 
 

Revideret fredning af 6 kolonihaver i Odense: 
Fredningsnævnet har taget kontakt til foreningen i forbindelse med den revideret fredning (se bilag).  
Advokaten for foreningen er informeret.  
Bestyrelsen vil løbende holde jer orienteret om udviklingen i sagen.  
Vi vil selvfølgelig gerne høre jeres konstruktive kommentarer til sagen.  
 

Grave tilladelse: 
Vi gør opmærksom på at forinden der må graves i foreningens veje skal der søges om tilladelse ved 
foreningen og grave arbejdet skal foretages af en autoriseret. Gøres dette ikke anses det som et 
direkte brud på foreningens regler.  
Vi opfordrer foreningens medlemmer til at hvis i observere en sådan situation at informere 
medlemmet der graver om reglen samt informere bestyrelsen om foretagendet.  
 

Sortering af affald 
Vi har desværre observeret at vi er blevet dårligere til at sortere affald. Sorteres affaldet ikke korrekt 
har det en stor påvirkning på foreningens økonomi samt miljøet.  
Dertil skal det nævnes at Pap skal foldes/slås sammen så det fylder mindst muligt.  
 

Venlig hilsen bestyrelsen  

H/F Lilletoften 175, 5260 Odense S. 

  



Bilag) 

Fredningsnævnet - Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense. 

 

Til Odense Havelodskab, H/F Svenstrupengen, H/F Lilletoften, H/F Søndergaards Haver og H/F Martins Minde. 

 

Vi har modtaget et Fredningsforslag fra Odense Kommune, som jeg har vedhæftet. I første omgang har jeg ikke 
vedhæftet bilagene, da de fylder ret meget. Der er tillige mulighed for at finde materialet med bilagene på vores 
hjemmeside: www.fredningsnaevn.dk/fredningsnaevnene/fyn  

 

Fredningsnævnet skal i kontakt med alle lejere/ejere i de 6 haveforeninger, og har i den forbindelse brug for jer. 

  

Det er yderst vigtigt at alle får informationen om det her Fredningsforslag, for det er nu i skal komme med jeres 
bemærkninger/indsigelser inden forslaget evt. vedtages. Det kan have stor betydning for Haveforeningernes fremtid. 

 

Der vil blive afholdt et offentligt møde, hvor alle har mulighed for at møde op. Der er ikke sat en endelig dato på 
endnu, men det bliver nok april/maj 2019. Så jeg håber i forstår vigtigheden af, at alle jeres medlemmer får denne her 
information. 

 


