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Årsberetning v. formand Mette Lund Petersen 
Generelt om året der er gået 
Det har været et koldt og vådt år, hvilket har været mindre godt for vores planter.  

Der er generelt en stor interesse for vores forening og for Byhaven, og det er rigtig dejligt! 

Antallet af medlemmer er vokset – vi er nu oppe på 77 haver. 31 nye medlemmer i år. 40 på 
ventelisten.  

Byhavens fremtid er foreløbig sikret. Byrådet godkendte på mødet den 22. juni 2015 planprincipper 
og helhedsplanen Scenarie 1A og den er nu sendt i høring. Vi er desuden gået ind i Karolinelunds 
Venner, hvor vi kan samarbejde i mellem de grupperinger der holder til i Karolinelund, og have et 
fælles talerør til kommunen.  

Mål om at skabe en levende byhave 
- Et af vores vigtigste mål i bestyrelsen er at være med til at skabe en levende byhave, hvor 

der er plads til hygge og kreativitet i forhold til vores fælles interesse; vores skønne haver 
og dejlige byhave-miljø. 

- Det har vi bl.a. prøvet ved at snakke værdier og opstarte flere initiativer. 



- Snakke værdier 
- Spurgt ud til arbejdsdage 
- Spørgeskema undersøgelse 
- Denne workshop  

Opstartet flere initiativer med større og mindre su cces 
- Kend din nabo: en alternativ præstationsrunde på facebook 
- Arbejdsdage 
- Kompostudvalg 
- Samarbejde med skråen om fredagsfester 
- Med i diverse arrangementer om et bæredygtigt Aalborg: bæredygtighedsfestival, it’s our 

turn to leed, samarbejde med grønne agenter om at opstarte flere byhaver i aalborg.  

Oplevet udfordringer 
- Tyveri i byhaven.  
- Bestyrelsen har for mange opgaver og kører sig selv død – også i år. 
- Det har igen i år været svært at motivere havenitterne til at slå græs omkring deres lod.  
- Oplevet meget lidt initiativ nedefra.  
- Vi kender ikke hinanden og vi hilser derfor ikke.  

Workshop 
Værdier 
Hvorfor har man en byhave? 

- jord-til-bord-tanke 

- alternativ tl kolonihave 

- gamle havemennesker 

- alternativ når man bor i lejlighed 

- møde nye og andre mennesker 

- fingrene i jorden 

- at gøre noget for byen 

- dyrke et grønt nærmiljø 

- dagligt afbræk – lys og luft 

- grønne arealer tæt på ens bolig 

- god måde at være ude på 

Udfordringer og handlingsplaner 
Diskuteres i grupper og præsenteres. Hver deltager sætter i slutningen af dagen sit navn på et 
forslag de gerne vil hjælpe til med.  



Generalforsamling – del 2 
Regnskab for 2015-16  
Se Bilag. 

Konklusioner: 
Større overskud da vi besluttede at sætte kontingentet op, så vi har penge til at få flyttet skuret, når 
vi skal have ny placering i Karolinelund. 

Større indtægt end forventet, hvilket må skyldes nye og flere medlemmer? Tænker på opdeling af 
haver, samt overlevering af haver midt i sæsonen. 

Udgifterne har vi holdt på en meget lavt beløb i år. 

Det eneste der ikke er tilføjet, er drikkevarer og snacks til generalforsamlingen. 

Regnskabet godkendes. 

Kontingent 2016-2017 
Næste sæsons kontingent diskuteres.  

Det besluttes at kontingentet bliver 150 kr.  

Forslag til ændringer af vedtægter 
Forslag 1  
Tilføjelse til § 5 Foreningens bestyrelse  på linje 4: ”Foreningens bestyrelse kan optage nye 
bestyrelsesmedlemmer i løbet af året, hvis bestyrelsen enstemmigt vedtager dette.” 

Så bestyrelsens medlemsantal stemmer overens med opgaver og engagement.  

Vedtages ikke 

Forslag 2  
Tilføjelse til pkt. 17 i kontrakten: 

Havebrugeren kan ikke overdrage brugsretten til tredjemand i en periode længere end 6 måneder. 

Så det er muligt at beholde sin have hvis man fx i en kortere periode skal studere eller arbejde i 
udenbys.  

Vedtages  

Ekstra forslag 2.1 
Blev ikke noteret, men handlede om at tilføje at havebrugeren skulle give bestyrelsen besked.  

Vedtages ikke 

Forslag 3 
Ændring i pkt 20 i kontrakten:  

Medlemskab i foreningen bliver fastsat til den årlige generalforsamling i februar koster 150 kroner 
årligt. Kontingentet opkræves primo marts. 



Så vi slipper for at lave nye kontrakter, når kontingentet ændres. 

Vedtages  

Forslag 4  
Forslag om at vi indskriver et krav om deltagelse i minimum en arbejdsdag pr. sæson i kontrakten. 

Blev trukket tilbage 

Forslag 5  
Tilføjelse til pkt 15 i kontrakten: 

Hvis loddet ikke er ryddet inden 14 dage fra aftalens ophør tilfalder alt på loddet haveforeningen. 

Vedtages 

Forslag 6 
Ændring af paragraf 5 i vedtægterne 

”Bestyrelsen består af minimum tre medlemmer.” erstattes med ”Antallet af bestyrelsesmedlemmer 
fastsættes ved generalforsamligen”. 

Vedtages  

Valg til bestyrelse 
Generalforsamlingen godkender at der kan være 6 medlemmer i bestyrelsen.  

De valgte medlemmer er: 

Jesper Vandborg Formand  

Charlotte Bust Sigvardt Bestyrelsesmedlem  

Hanne Pedersen Kasserer  

Maria Deleuran Bestyrelsesmedlem  

Anne-Sofie Sørensen Næstformand  

Mathilde Severinsen Bestyrelsesmedlem  

 


