Referat af fællesmøde d. 21/3-13
Fordeling af kvadratmeter
Området på 900 m^2 deles op i lodder af 9 m^2 (inkl 1 m^2 afsat til sti), dvs. der er 88 lodder i alt,
hvor 2 er afsat til skur og kompostbunke. Alle der var tilstede til mødes oplyste hvor mange lodder
de ønsker at dyrke på, og dem der IKKE var tilstede skal hurtigst muligt oplyse hvor mange lodder
de ønsker (Troels ligger et google dox ind på facebookgruppen – gå ind og tjek det ud det er meget
nemt).

Kollektivet

3 lodder

Charlotte og Jesper

2 lodder

Kirstine og Iben

2 lodder

Kristina, Anja og Sofie

2 lodder

Niels

3 lodder

Marie

2 lodder

Charlotte

3 lodder

Anders og Jane

3 lodder

Sebastian og Kasper

6 lodder

Kristina

3 lodder

Skur og kompost

2 lodder

I alt

31 lodder af 310 m^2 inkl. sti

Troels meldte sig til at tegne en skitse over en evt. fordeling af lodderne, når vi har fået på plads
hvor mange de øvrige, der ikke var tilstede til mødet, ønsker.
Plantekasser
Vi drøftede at sagen om plantekasser kunne blive en økonomisk udfordring. Der var forslag og ideer
til hvad vi kunne bruge som redskaber – paller, traktordæk, mursten og andre genbrugsmaterialer.
Vi ønsker at holde mest muligt økonomi udenfor foretagenet. På næste møde after vi en fælles dag,
hvor vi går sammen om bil og trailer og bygger plantekasser.
Fælles redskaber
Vi blev enige om at vi ville have fælles redskaber, der opbevares i det fælles redskabsskur.
Charlotte meldte sig til at undersøge et evt. samarbejde med platform4 (eller petanqueklubbens?)
om at låne deres skur.
Materialer
Vi blev enige om at vi til næste møde hver især skal finde ud af hvad vi kan skaffe gratis fra venner
og bekendte, og venners venner i form af havematerialer af al slags: jord, træ (*husk ingen
imprægnering), haveværktøj, alt hvad himlen begærder.
Ideer
Find interesserede, der vil smide penge efter os, og sørg for at skabe en positivt image udadtil f.eks.
via den offentlige facebookprofil
Infotavle og hjørne til aflæsning
Facebook og anden kommunikation

Vi laver en privat facebookgruppe (Troels), så vi kan kommunikerer internt i fællesskabet. Desuden
var der foreslag om at oprette en 'mailing-liste', hvor der blev sendt vigtige meddelelser rundt, så
alle fik info om møder og aftaler, også dem der ikke er på facebook.
Kristina tager sig af at lave en offentlig facebookprofil, så vi kan kommunikerer ud til borgerne
hvad vi er for nogle, og skabe positivitet og interesse for vores projekt.
Hegn
Der skal gå et hegn rundt om hele området (de 900m^2), og de interne områder skal blot 'markeres',
efter eget ønske. Der var tale om at hegnet udadtil skulle laves af pæle og tov. Hegnet er til for at
afgrænse, ikke for at holde ude. Der vil altså ikke være aflåst omkring haverne, men åbenhed for
borgerne vises. Der var tale om at plante bøgetræer i hjørnerne.
Til næste gang
Datoen for næste møde er onsdag d. 10. april kl 17
Charlotte drøfter med P4 om vi kan holde møder der igen.
Oversigt over aftaler:
Ragnhil → Undersøger regler for dyrkning på halvforurenet jord
Charlotte → Undersøger pris på brædder til plantekasser, taler med P4 om redskabsskur og lokaler
til at holde møde.
Anders → skilt til forærede ting til havebrug samt infotavle
Troels → privat fb, skitse af lodder
Kristina → laver offentlig fb med navn: Aalborghaverne Karolinelund
Iben → Skriver til kommunen om haver ift. hold
Vi aftaler en dato for plantedagen næste gang.
Dette referat bliver sendes til kommunen, og der regnes med at de sender det videre til de øvrige
tilmeldte, der ikke var tilstede til mødet.
OBS. til dem der IKKE var der til mødet: Vi ser mødet som værende et udgangspunkt for projektet,
selvom alle ikke var tilstede.

