Referat fra bestyrelsesmøde 22/4 2014 – Haveforeningen Karolinelund
Deltagere:
Niels Martin Frandsen, formand
Sebastian Alsing, næstformand
Mette Lund Petersen, kasserer
Helga Sode
Ida Svaneborg
Charlotte Froulund
Marie-Cæcilie Krarup og Elisabeth Falkenberg var ikke til stede.
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1. Skurreglement
Indtil videre må der ikke opbevares private ting og sager i skuret.
Efterlad redskaberne rene og på deres plads.
Alle redskaberne tilhører Aalborghaven Karolinelund og må kun bruges i vores haver – ikke
udenfor Karolinelund.
2. Indkøb af diverse
Vi skal have malet gulvet i skuret og redskaberne skal op og hænge på væggen. Vi skal også have
sat brædder op indvendig. Vi vil søge fonde til en udvendig terrasse.
Vi skal have købt følgende:
Maling til gulv, pensler og malebakke
Kost
S-hængsler til at hænge redskaberne op i
Børste til rengøring af redskaber
6 murerspande til at samle ukrudt i og til opbevaring af små redskaber
En ”værs´go´og tag”–beholder/bord/hylde til f. eks frø og planter, man vil give væk til de andre
haveejere
Boghylde
Træ til indvendig beklædning og til bænke udenfor
Hvis der er nogen, der har forslag til hvordan vi laver bænkene, så er I meget velkommen til at
kontakte Sebastian med ideerne.

3. Kontingent

Bestyrelsen har hævet kontingentet til 100,- pr år pr kontrakt. Mette vil indkræve pengene snarest.
Der bliver lavet et kreditkort i Spar Nord Bank, som Mette bestyrer.
4. Nedsættelse af bestyrelse
Niels Martin Frandsen, formand
Sebastian Alsing, næstformand
Mette Lund Petersen, kasserer
Helga Sode
Ida Svaneborg
Charlotte Froulund
Marie-Cæcilie Krarup
Elisabeth Falkenberg

5. Opdatering af vedtægter og kontrakter
Sebastian tager sig af dette.
6. Havemødeplan for bestyrelse og haveejere – fællesspisningsplan
Bestyrelsen mødes fortrinsvis i pavillonen, hvis vejret tillader det – ellers i Platform 4.
Vi mødes søndage kl. 16 den 11/5; 8/6; 13/7; 10/8; 14/9; 12/10.
Kl. 18 på de samme datoer er der møde for alle haveejere. Medbring mad/grill!

7. Bygning af grill og terrasse
Sebastian vil undersøge om Tech College vil bygge en terrasse og en grill til os, der kan låses på én
eller anden måde, så det kun er os haveejere, der kan bruge den.
8. Plan for område modsat pavillon
Niels tager sig af dette.
9.Officiel Facebookside
Mette tager sig af dette.

Evt.
-Niels laver en græsslåningsplan.
-Sebastian spørger kommunen, om de nye haveejere må sætte drivhuse op langs muren ud mod
Kanalstien.
-Bier: Der lægges op til en arbejdsgruppe om bistader. Sebastian søger fonde og Helga står for
arbejdsgruppen.
-Vand: Vandrøret er sprunget. Sebastian spørger kommunen, om de vil fikse det.
-Niels og Sebastian har visioner om et stort drivhus, et ECODOME http://www.ecodome.dk/. De
undersøger, om det kan lade sig gøre.
Ref.: Charlotte Froulund

