Aalborghaven Karolinelund
Referat af møde den 22.05.2013
Introduktion til nye haveejere:
 Grundlæggende information vedrørende brug af haverne, tidligere beslutninger, krav og muligheder;
Regler for brug kan ses i kontrakten, som er sendt på mail af Sebastian (n.fmd).
 Indbetaling af 50 kr. pr. person til fælleskonto:
Reg: 9280 kontonr.: 4580717867
 Planlægning af ny byggedag (detaljer senere i referat)

Fælles byggedag og ”Åben hus”:
 Søndag d. 2. juni 2013 (Facebook-event oprettes af Troels H.)
Bygning af planterkasser (koster ca. 500 kr. inklusiv træ og jord)
- kontakt Kasper (kasserer.) for bygning af plantekasser og Kristina (BSML) for afhentning af jord.
Bygning af hegn og skilt (se detaljer senere i referat)
Bygning af Pizza/grill-oven og bålplads
 Åbent hus:
Uddeling af kage, kaffe, vand m.m. for besøgende til ”donationer” i stedet for salg, donationer af
haveredskaber og øvrige ting til haverne. Samt bytte af frø og afgrøder.
 Kontakt til Nordjyske Stiftstidende (Kristina) og deling af begivenheden på Facebook.
 Start kl. 10.00
- Nogle skal medbringe, bil m. anhæng, skruemaskine 18v, værktøj.
Havereglerne:
 Læs kontrakten.
 Kontrakten skal afleveres hurtigst muligt til Sebastian (n.fmd):
På skrift: Vendelbogade 3, 1. sal, 3
E-mail: sebastian.alsing@gmail.com
 Indbetal hurtigst muligt 50 kr. Til fælleskontoen, hvis dette ikke er gjort endnu. (Info tidligere i ref.)
Ubenyttet grund:
 Det er vedtaget at haverne skal være i benyttelse senest d. 6/6 ellers bedes haveejeren videregive
haven til næste på ventelisten. Dette gælder for De medlemmer, der var med i foreningen fra start.
Det skal være tydeligt, at haven benyttes.
Vand og El:
 Der er anlagt vand i hele Karolinelund, derfor bør det snart være muligt, at have en fast
vandtilkobling til haverne.
 Der kan hentes vand på toiletterne eller køkkenet hos Platform4 eller parkens handicaptoilet.
 Der er fælles vandkande i Charlottes drivhus.
 Vi afventer svar på byggetilladelsen til klubhus senest 7. juni.
- el tænkes at være tilsluttet fra dieselgenerator eller solceller.

Tiltag, ændringer og øvrigt:
 Der søgt penge hos C.W. Obels fond til en plastik-dome/kuppel, som kan benyttes som
vinterhave.
 Det er vedtaget at der laves skilt samt hegn om arealet med midler fra fælleskontoen.
- øvrige idéer foreslås på Facebook-siden
 Bygning af fælles pizzaoven/grill samt bålplads (afventer godkendelse fra Karolinelunds Venner)
- tilbud på ildfaste sten og muligheder for almindelige mursten (?) meddeles på FB-side
 Fælles græsslåmaskine sættes i Møllen (en ugentlig åbningsdag)
 Kompost opsættes hurtigst muligt med skilt over materiale, der må efterlades heri.
 Opmærksomhed på mælkebøtter: fjern blomsterhovederne inden frø spredes.
 Kontakt AAU vedrørende mulighed for projekt med i afsæt i privat benyttelse af offentligt areal.

Næste møde: Onsdag d. 19. juni 2013, kl. 17.00 @ Platform4

