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Havebassin-kalender 2012
Onsdag den 23. maj

På sæsonens første havebassinmøde skal vi besøge  Ole Christiansen i Strøby.
Ole har et stort havebassin.

Vi mødes ved Bilka kl. 18.30 da der er lidt køretid.

Onsdag den 30. maj
Vi besøger Ellen og Ebbe Jørgensen i Vester Broby ved Sorø.

Haven er udviklet gennem 25 år og er på ca. 5000 kvm.
Haven er opdelt i flere rum med alsidig beplantning, bl.a. flere sjældne træer og en del 

rhododendron, De har også et stenbed med husløg, bonsai og dværg-rhododendron.
Der er 2 mindre bassiner i haven.

Vi mødes ved Bilka kl. 19.00

Onsdag den 13. juni
Vi skal besøge Dorthe og Brian ved Munke Bjergby. De har fået nyt filter på bassinet.

Vi mødes ved Bilka kl. 19.00

Onsdag den 20. juni
Mødet den 20. juni foregår hos Thomas og Louise, Koi Consult, Øster Stillinge

Thomas og Louise viser os deres store  havebassin-anlæg, og fortæller os lidt om 
koi’er, filtrering og om opbygning af støbte glasfiber-bassiner.

Onsdag den 1. august
Vi har ingen forslag til besøgssted til denne mødedato. - Gruppens medlemmer 

opfordres til at komme med forslag.

Onsdag den 8. august
 Genbesøg i Jørgen Nielsens stenhave, Zenhaven i Vedde. Bakkevej 27, 4295 Stenlille. 
- Vi har valgt at besøge denne have igen da vi var ved at drukne i regn sidste forår; så 

nu prøver vi august. Der skulle også være andre blomster bl.a. roser at kigge på.
Vi mødes ved Bilka kl. 18.30

Denne mødekalender findes på klubbens hjemmeside på adressen vatk.dk.
Klik ind på rubrikken Interessegrupper + Havebassingruppen

Klik derefter på billedet af kalenderen, og hent mødeprogrammet op som en pdf-fil
der kan printes ud og hænges op på opslagstavlen.

Turene udgår som hovedregel kl. 19.00 fra klubbens mødested
på Bilka Slagelses parkeringsplads, Idagårdsvej 1 (ved varmecentralen).

Bemærk: To af turene starter kl. 18.30
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