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Sender: Bestyrelsens beretning ved HF Gurres generalforsamling d. 1. september 2021.
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 <pbo@vapnet.dk> 25. aug. 2021 18.32

til bodilhendrichsen, bmipsen, alacanac, anette, 1943.olesen, mig, sza04, pbo
Per Bjørn Olsen

Kære bestyrelse og suppleanter

Hermed mit bud på bestyrelsens beretning, er der noget jeg har glemt eller
noget i vil have med så giv mig venligst besked.
Venlig hilsen
Per  
Din meddelelse er klar til at blive sendt med følgende vedhæftede filer
eller links:

Bestyrelsens beretning ved HF Gurres generalforsamling d. 1. september 2021.

...

[Meddelelsen er forkortet]  Se hele meddelelsen

Bestyrelsens beret…

 <bmipsen@icloud.com> 26. aug. 2021 11.50

til Per, bodilhendrichsen, alacanac, anette, 1943.olesen, mig, sza04
Birgit Ipsen

Kære Per

Fin beretning, jeg har intet at tilføje.

Vh Birgit

> Den 25. aug. 2021 kl. 18.32 skrev Per Bjørn Olsen <pbo@vapnet.dk>:
> 
> Kære bestyrelse og suppleanter

> <Bestyrelsens beretning ved HF Gurres generalforsamling d. 1. september 2021..docx>

 <anette@hjorts.dk> 27. aug. 2021 09.40

til Birgit, Per, bodilhendrichsen@gmail.com, alacanac@gmail.com, 1943.olesen@gmail.com, mig, sza04@helsingor.dk
Anette Hjort

Hej
Håber I får et godt møde. Sender jer tanker fra varme Spanien.
anette
 
Sendt fra Mail til Windows

35 af 169

label:hf-gurre 

Side 1 af 4Side 1 af 4

Bestyrelsens beretning ved H/F Gurres ordinære generalforsamling onsdag d. 1. september 2021

Indledning.

Beretningen dækker perioden september 2020 til august 2021. Den ændrede periode skyldes vi

måtte udsætte den planlagte generalforsamling i april grundet Covid 19 (Corona) og forbud på

forsamlinger over 10 personer. Bestyrelsen forventer vi igen til næste år kan afholde vores

generalforsamling først i april måned og dermed efterleve vores vedtægter.

Forsamlingsforbuddet har også medført bestyrelsen først har kunnet holde vores planlagte

bestyrelsesmøder fra d. 25. maj.

Sæsonens gang i haveforeningen.

Afslutningen på havesæsonen 2020 forløb planmæssigt, den sidste omgang fællesarbejde blev

udført så alt så ordentligt ud til den kommende vinter, der blev lukket for vandet til haverne og

toiletbygningen og det sidste arbejde i haverne før vinteren blev udført.

Havesæsonen 2021 kom godt i gang med stor aktivitet fra start i haverne. Man fornemmede at

mange grundet corona havde et stort behov for at komme ud i den friske luft, og havde glædet sig

til at klargøre have og hus til en god sæson i Gurre, måske også at holde deres ferie der i år.

Faste arrangementer.

Sæsonens to traditionelle sammenkomster flaghejsningen Pinsemorgen med fælles kaffebord og

efterfølgende Pinsefrokost for dem der havde lyst til det, og sommerfesten med leg, konkurrencer

og fællesspisning har desværre måtte aflyses grundet corona og manglende plads i kalenderen for

bestyrelsen til at arrangere det. Bestyrelsen er fast besluttet på at genoptage disse arrangementer

til næste år.

Årets havebedømmelser.

Årets havebedømmelse 2020 blev også aflyst, men er udført i år i juli måned. Her deltog 9 haver

bedømt af et bedømmerhold fra HF Rønnevang og havekonsulent John Norrie. Vinder i år blev

have nr. 27 Susanne og Victor og have nr. 28 Kirsten og Erik. De modtager Kolonihaveforbundets

præmie for veldyrket have og inviteres til at deltage i Nordsjællandskredsens oplevelsestur 2022.

Have nr. 11 modtager et gavekort fra haveforeningen.

Tak til de 9 haver der deltog i havebedømmelsen og til Gurres bedømmerhold Anette, Kirsten og

Elise.

Gurres vinderhold 2019 Anette have 32 og Mette have 41 med ledsager deltog i august i kredsens

udsatte oplevelsestur til Skovtårnet Gisselfeldt med efterfølgende frokost på resteurent Villa

Gallina og afsluttende med en rundtur i slotsparken til Gisselfeldt Gods, en god oplevelsestur.
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