Referat af havemøde i Aalborg byhave Karolinelund d. 18/9 2013
Vi havde under mødet besøg af sociologistuderende Lykke Larsen, som skal til at skrive speciale
omkring konsekvensen af midlertidig byrumsudnyttelse – som byhaverne bl.a. er – hvorfor hun
gerne vil interviewe et par af medlemmerne og bestyrelsen.

1. Nyt fra styregrupperne:
Økonomigruppen:
Udsigterne til skuret er lidt længere end først forventet, da Tech College er i den heldige situation
at de ikke har nogen elever hjemme til at bygge videre på vores skur. De lover os dog at vi får
skuret til foråret – inden havesæsonen går i gang og som plaster på såret er vi også blevet halv
lovet, at de samtidig bygger fundamentet til skuret for samme beløb.
Lidt fremad med skuret går det dog, da vi nu har fået byggetilladelse til skuret for den nette sum af
700 kr.
Mht. nøgler til skuret er det blevet vedtaget, at vi i stedet for at købe systemnøgler køber en
kodelås – den kan efter sigende købes i ok stand for samme beløb som en enkelt systemnøgles
pris. Vores kasser Kasper Quist tilbagefører penge til de personer, som allerede har overført penge
til nøglen.
Der spørges ind til om, der vil blive offentliggjort et regnskab på et tidspunkt. Efter forskrifterne vil
regnskabet blive offentliggjort op til næste generalforsamling, som forventes afholdt inden
havesæsonen går i gang næste år.
Havegruppen:
Vi skal have fundet en dato for sidste praktiske havedag, hvor vi i fællesskab kan hjælpes ad med
at få de sidste praktiske ting såsom opsætning af hegn o.l. samt få rykket de sidste visne planter op
af bedene og få kørt det hele på lossepladsen. Vi skal i denne forbindelse have arrangeret lån af
bil, trailer og chauffør (havemedlem) + frivillige der vil bage kage og lave kaffe/the.
Til næste havemøde aftaler vi en dato, men det er besluttet at den skal falde i den sidste uge i
oktober.
Velkomstgruppen:
Vi har nu videregivet alle vores lodder, hvorfor nye medlemmer vil komme på en venteliste
Vi kan desværre konstatere at styregrupperne ikke fungerer. Der bliver holdt meget få møder og til
de fleste af dem er det kun bestyrelsesmedlemmerne der dukker op. Indtil vi har fundet en anden
løsning på dette, vil de opgaver som måtte opstå hen ad vejen blive delt ud blandt de
havemedlemmer der frivilligt påtager sig dem. Vi I bestyrelsen kan ikke varetage flere opgaver
hvorfor foreningen og havernes fremtid afhænger af en større støtte fra medlemmerne.

2. Lov og orden:

Efter sidste møde er det blevet påtalt at vi har mange regler, specielt efter vi har indført advarsler,
og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved om det er den retning vi ønsker at gå i. Vi I bestyrelsen
er ikke interesseret i at skulle agere politimænd, hvorfor vi ikke er interesserede i at skabe flere
regler – vi ønsker også en forening hvor der er plads så mange ideer og forskellige medlemmer
som muligt - dog er vi forpligtet til at overholde den aftale vi har med kommunen og den kontrakt
vi har skrevet under på. Vi kan heller ikke komme udenom at vi har haver midt i en bypark, hvorfor
der er en stor bevågenhed omkring vores utroligt vellykkede projekt. Overholder medlemmerne
ikke vores få regler, ser vi os altså nødsaget til at påpege dette, for at sikre havernes fortsatte
fremtid.

3. Graffiti på murerne:
Siden sidste havemøde er alle kulturskolerne i Aalborg påbegyndt udsmykning af murerne op til og
i haverne, da de her fået doneret maling fra Karoline Venner. Derfor er ønsket om at få malet
graffiti på murerne ikke længere relevant.

4. Konkurrence i SuperBrugsen:
Hos div. SuperBrugser kan foreninger o.l. søge om sponsorater 4 gange årligt, som Brugsens
kunder kan være med til at støtte, ved at donere en rød chip for hver gang de handler i den
respektive butik. Bliver projektet udvalgt er man garanteret 500 kr. men er altså med i kapløbet
om 5000 kr. Det er antallet af chips der bestemmer hvor mange penge man får doneret. Vi vil
forsøge at komme i betragtning til et sådan sponsorat i SuperBrugsen på Færøplads.
I første omgang vil vi søge sponsorat til et nyt gevind til vandhanen, så vi kan sætte haveslanger
herpå. Mette Lund Petersen udarbejder og aflevere vores ansøgning.
Der blev yderligere forslået at søge penge til en bålplads og et udekøkken – disse ting kan vi dog
være heldige at få udarbejdet i samarbejde med en flok studerende, der står over for at skulle lave
ting i beton til et af deres projekter.

5. Skilt:
Infoskiltene omkring haverne, der skal sættes op ved indgange til de to områder, har været længe
undervejs, bl.a. fordi vi har manglet et logo. Det er vedtaget at vi bruger et af næstformand
Sebastian Alsings billeder der viser den lille have fra oven, som logo/baggrund til skiltene. Niels
Martin Frandsen påtager sig ansvaret for at kontakte en skiltemager og få dem udarbejdet.

6. Bæredygtighedsfestival:
Vi viste søndag d. 15/9 rundt i haverne for interesserede i forbindelse med Aalborg kommunes
Bæredygtighedsfestivalen, som vi er den del af. Der vises også rundt lørdag d. 21/9. I samme
forbindelse deltager Formand Kristina Blaschke Hansen i Pecha Kucha aften på KUL i Nordkraft d.
20/9.

7. Intranet:
Det foreslås at der ses nærmere på en mulighed for at oprettet en eller anden form for intranet,
hvor alt relevant materiale, såsom græsslåningslister o.l. ligges ind, så det altid er tilgængeligt for
medlemmerne. Denne løsning arbejdes videre på

Samtidig melder Elisabeth Falkenberg sig til at hjælpe til med hjemmesiden, som vi ønsker skal
være lidt mere opdateret. Bl.a. skal referater o.l. ligge tilgængeligt her

8. Eventuelt:
Næstformand Sebastian Alsing og kasser Kasper Quist har været en tur i Esbjerg, hvor de fortalte om
byhaverne og Karolines venner. Der var stor ros til vores projekt og vi kan ud fra responsen konkludere at
vores projekt er meget vellykket, da det ikke er lykkedes for mange andre at få så stort et projekt op at stå
så hurtigt. Det er også hvad vi hører fra de andre byhaver der er etableret i kommunen – de er derfor
interesseret i at evaluere projekterne sammen med os.

Næste havemøde: 23/10 2013 kl. 19.00 på Platform4 (Marie-Cæcile booker P4)

Punkter til næste dagsorden:

Andet relevant der er godt at kende til:
Forenings kontonr:
Reg. Nr.: 9280
Kontonummer: 4580717867
Hjemmeside:
http://www.karolinelundbyhave.dk/
Lukkede facebookgruppe: (Her diskuteres 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 tildelte lodnummere.
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
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasser:

Kristina Blaschke Hansen
Sebastian Alsing
Kasper Quist

Mail:
blaschke_@hotmail.com
sebastian.alsing@gmail.com
kasper_qvist@hotmail.com

Tlf.:
26 74 55 85
27 29 18 57
51 34 23 24

