Referat af havemøde i Aalborg byhave Karolinelund d. 10/7 2013
Formand Isabel Dreyer har opsagt sine lodder og trukket sig fra bestyrelsen. Der vil blive indkaldt
til en ny generalforsamling, men ind til da er Kristina Blaschke Hansen stedfortræder.
Vand:
Byhaverne har endelig fået en vandaftale i stand med kommunen, omkring en vandforsyning
trukket fra scenen over til haverne. Så snart der er sat en pris fra kommunens side, påbegyndes
nedgravningen af den blå vandslange. For at effektivisere processen, kan det blive aktuelt med
hjælp til nedgravningen fra vores side, hvorfor næstformand Sebastian Alsing vil ligge en dato ud
så snart denne kendes. Alle bedes møde op og give en hånd med, så vi kan få vores vand.
Brugerbetaling kan blive pålagt os fra kommunens side, hvorfor vi årligt skal betale et aftalt beløb.
Græsslåning:
Park og Natur har tilbudt at slå græsset for os på alle stier og på de lodder de er i stand til at
komme ind på, såfremt der ikke ligger sten eller andet i vejen. Dette betyder at stierne skal holdes
ryddet og evt. opmærkning med sten, skal fjernes, hvis græsset på ens lod ønskes slået.
Da vi ikke ved hvornår Park og Natur kommer forbi, holder vi fast i den udarbejdede
græsslåningsplan. Det er op til de angivende at vurdere om græsset skal slås, men der skal tages
højde for, at der kan gå op til en uge før de næste slår det.
Tyveri:
Vi har desværre været udsat for tyveri, bl.a. er der blevet plukket blomster, salat og opgravet
kartofler. Der er endda pågrebet en person, som mente at alle havde ret til at tage for sig, da det
var på offentlig grund. Derfor ser vi os nødsaget til hurtigst muligt, at få lavet skilte.
Skilte:
Det er vedtaget at få lavet skilte magen til Karolinelund Pump Tracks, da disse er ganske nydelige
og for at holde samme standard i hele haven. Sebastian undersøger om kommunen er villig til, at
betale disse for os. Skiltegruppen (Niels Frandsen, Ida Svaneborg og Lone Petersen) kommer med
et udkast til skiltenes tekst og også meget gerne et logo.
Kompost:
Kompostbeholderen er ved at være fyld op og da det ikke er helt lige meget hvad der kommes i en
sådanne, hvorfor vi har brug for yderligere 2 stk. For at overholde kravene fra kommunens side
skal vi have en til forurenet jord og en til haveaffald fra højbedene. Derudover har vi brug for en
ekstra til det haveaffald, som kan risikere at sprede sygdom og derfor skal køres på
genbrugspladsen. Når kompostbeholderne er anskaffet vil der blive sat infoskilte op, som tydeligt
fortæller hvor de forskellige typer af haveaffald skal smides hen. Da vi er flere i haven end der er
uger i året hvor græsset skal slås, vedtages det at medlemmer med bil vil blive taget ud af listen og
i stedet komme på en kompostliste. De har så på skift ansvaret for at få kørt det ubrugbare
haveaffald på genbrugspladsen.
Styrergrupper:

For at fremme arbejdsgangene og gøre processerne mere brugerinddraget er det vedtaget, at
oprette styrergrupper. Styrergrupperne lyder som følgende:
1. Økonomi (alt omkring penge/skuret): Sebastian, Kasper, Lone, Ida og Kristina
2. Haven (alt praktisk/praktisk dag/aktiviteter): Sebastian, Kristina, Marie-Cæcilie, Jette og
Birthe
3. Velkomst (tage imod nye medlemmer/kontrakter o.l.): Kristina
Alle er velkommen til at melde sig til grupperne, der som minimum vil have et månedligt møde
Vores praktiske dage (hver onsdag eftermiddag) har endnu ikke været en succes, hvorfor vi vil
forsøge, i samarbejde med fødevarefællesskabet, at afslutte dagen med fællesspisning
Nye kontrakter:
Flere af medlemmerne har placeret deres bokse/bede på forkerte lodder og da vi yderligere har
besluttet at inddrage, hvad vi troede var en brandsti, til lodder vil alle lodder få nye numre og
derned skal alle kontrakter laves om. Til næste havemøde vil kontrakterne ligge udskrevet, så alle
blot skal forbi og skrive dem under og så søger bestyrelsen for resten.
Hjemmeside:
Vi ønsker os en hjemmeside med et lettere http-adresse, hvorfor det er vedtaget at bruge penge
på et domænenavn. Byhaven Karolinelund er valgt, såfremt den ikke allerede eksisterer.
Sponsorater:
Vi har langt om længe fået bevilliget penge fra Miljøstyrelsen. Et ca. beløb på 35.000 kr. har
Sebastian formået at få i hus til os, hvorfor vi nu har ca. 30.000 kr. til bygning af skur/klubhus og
5.000 kr. til haveredskaber o.l. Økonomistyregruppen vil få til ansvar at varetage hvordan beløbet
til skuret skal bruges (skur + grill/pizzaovn). Der bliver pt. indhentet tilbud på bygning af skuret.
Havestyregruppen vil forvalte de resterende penge (vi ønsker os en greb, et pælebor og 2 store
kompostbeholdere).
Imagefestival:
D. 30. august - 7. september vil Karolinelund være vært for Image Festival, hvor kunstnere fra
udviklingslandene vil udstille/preforme deres kunst. I den forbindelse afholdes der tre store
koncerter, hvor byhaverne har mulighed for at tjene penge til fælleskassen via ølsalg. 20 % af det
solgte vil gå til fælleskassen. Vi har derfor brug for frivillige som kunne tænke sig at sælge øl.
Stafet for Livet:
Kræftens Bekæmpelse afholder Stafet for Livet i Karolinelund d. 17.-18. august, hvorfor alle
opfordres til at komme forbi og støtte den gode sag. Det kan endda være at byhaverne har lyst til
at stille op som hold?
Udflugt til Haven i Hune:
Birthe Hornemann tilbyder at vise os rundt i Haven i Hune i slutningen af august. Haven skulle
være en enormt smuk have med flotte arkitektoniske bygninger, som efter sigende hjalp
grundlæggeren Anne Just til at leve med sin kræftsygdom i 18 år efter den blev diagnosticeret.

Birte opfordrer os samtidig til at Like ”Haven i Hune” på facebook, da hun er administrator for
siden.
Næste havemøde: 7. august kl. 17.00 i Pavillonen ved Aalborg byhave Karolinelund
Punkter til næste dagsorden:
Hegn
Nyt fra styregrupperne
Las Vegas

Andet relevant der er godt at kende til:
Forenings kontonr:
Reg. Nr.: 9280
Kontonummer: 4580717867
Hjemmeside:
http://seals09.wix.com/karolinelundbyhave#
Lukkede facebookgruppe: (Her diskuterer vi relevante emner omkring haven)
https://www.facebook.com/groups/556865831011502/
Offentlige facebook: (Husk at like den )
https://www.facebook.com/pages/Aalborg-byhave-Karolinelund/135518626629644
Kontaktoplysninger / tildelte lodnumre:
På nedenstående link findes alle medlemmers kontaktoplysninger samt tildelt lodnummer/e.
Hvert medlem har selv ansvaret for at holde kontaktoplysningerne opdateret, så det altid er muligt
for bestyrelsen, at komme i kontakt med pågældende. Andre oplysninger end kontaktoplysninger
må ikke ændres, stemmer disse ikke overens, kontaktes et medlem af bestyrelsen:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApFokG0r2h5mdHN0SFFnR3ZBajNZeHAwOFBhb
UUyN3c#gid=0

