
Till,rrr.I *ll ^!!^ l!^LL^L-lI trlJ|'rLt ril ciltE r\etleltLilIIlglg

Dir har nu chancen for at være med til at gøre Ketteholm iidt grønnere.

"De Grønne" i Ketteholm tager nu hul på en ny sæson, og vi har brug for lidt flere
hænder til at luge, klippe, beskære, gØde, rive, feje mm.

Vi holder et lille pianiægningsmøde i redskabsrummet på vend,epladsen:

Mandag den12. april kl. 13:00 (2. påskedag)

vi skal aftale: Arsplan for hvad der skal iaves i løbet af hret.
Datoer for aktivitetsdage.
Evt. hyggearrangementer, f. eks grillaften omkring sommerferien.

Du er meget velkommen til at komme oghøre, om det ikke skulle være noget for dig,
at afsætte et par søndage til, at lave lidt havearbejde på fællesarealerne. Det er
samtidigt meget hyggeligt at snaidce lidt med andre Ketteholmere. os høre hvad der
sker rundt omi<rine i området.

Lidt om De Grønne:
o Vi fungerer som Grundejerforeningens gartner på fællesarealerne i Ketteholm.
o På generalforsamlingen er vedtaget et beløb, som vi disporrerer rimeiigt ftit over.

- Men selvfølgelig med ansvar for, at der bliver lavet det, der skal iaves for, at
Ketteholm ser rimelig pæn og velholdt ud.

' Vi laver selv en arbejdsplan for året med datoer til aktivitetsdage, og en kort
beskrivelse af, hvad vi forventer at lave den pågældende dag.

o Man er ildce forpligtet til møde op til alle aktivitetsdagene. Man møder bare op på
de dage man har tid til at deltage, så tilpasser vi arbejdet til det antai der kommer
den pågældende dag.

o Aktivitetsdagene er gerne søndage kl. 11 - 16, med indlagte pauser efter hver
time, så væskebalancen kan holdes i orden.

o Efter hver aktivitetsdag får alle deltagere udbetalt et beløb til "forplejning".

De Grønne startede heit tilbage i 1998, hvor vi erstattede en "professionel" gartrrer.
Siden da er vi blevet lidt færre i De Grønne. Så lige nu er vi tæt på det mindste, vi
kan være for, at icunne fortsætte.
Hvis du bare s)mes det lyder "en lille smule" interessant, så prøv at komme og væ e
med et par gange. Som nærmt er det ildce særligt forpiigtende. Alle er seivføigelig
velkomne mænd, kvinder, ejere og lejere.

Følgende huse er pt. med: 61,77,87,99,105, 109, 111, 113

Du er velkommen til at forhøre dig hos en af ovenstående, og evt. give tiisagn hvis du
er forhindret i at komme til planiægningsmødet.


