Referat af havemøde i Aalborg byhave Karolinelund d. 19/6 2013
Troels Knudsen inviterer på vegne af Aalborg fødevarefællesskab til Åbningsfest herfor mandag d.
24/6 2013 kl. 18.00 i Pavillonen i Karolinelund (ved haverne).
Programmet for aftenen er:
12:00-18:00: Madlavning og klargøring til festen (råvarer og en hjælpende hånd modtages gerne)
18:00-18:30: Velkomst og fællessang
18:30-19:00: Optænding af grill og opstilling af mad
19:00-21:00: Spisning med musik fra DJ
21:00-23:00: Reggaekoncert på Platform 4
Da formand Isabel Dreyer pt. har meget travlt på jobbet er det aftalt at suppleant Kristina Blaschke
Hansen for en periode overtager relevante opgaver.
Græsslåning:
Det er vedtaget, at der laves en plan, så medlemmerne skiftevis 2 og 2 pr uge har ansvaret for
græsslåning af fællesarealerne sommeren over. Det er de enkelte medlemmers eget ansvar, at
bytte indbyrdes, hvis dette skulle blive aktuelt. Dog skal dette meddeles til Kristina Blaschke
Hansen, blaschke_@hotmail.com, tlf.: 26 74 55 85, så bestyrelsen til enhver tid ved hvem ansvaret
ligger hos.
Det er også vedtaget at købe en håndskubber, som står langs muren nede i haverne, og ellers er
en benzindreven græsslåmaskine doneret. Den befinder sig hos Kristina Blaschke Hansen indtil vi
har et skur og kan hentes efter aftale. De pågældende medlemmer betaler selv for benzinen og
sørger for en fuld tank ved aflevering (en påfyldning koster 10 kr.).
Fællesstier:
Vi minder om at det er medlemmernes ansvar at holde fællesstierne op til egne lodder ryddet for
sten, træstumper, redskaber o.l. (specielt af hensyn til dem der skal slå græs) samt ukrudt og græs
op ad kasserne.
Lån af Charlottes drivhus:
Der har over længere tid været placeret mange forskellige ting i og omkring Charlottes drivhus,
som vi venligst har fået lov at opbevare fællesredskaber i. Husk at det er på Charlottes lod det er
placeret, hvorfor overskudspresenninger, -træ og affald ikke hører til her eller andre steder i
haven. Husk også at være forsigtig når du låner eller stiller redskaber tilbage i drivhuset, så det
ikke går ud over hverken drivhus eller planter.
Indkøbsvogn:
Det sender ikke det rigtige signal, at vi har en ”lånt” indkøbsvogn stående i haven, hvorfor denne
skal fjerens så snart vi har en permanent vandløsning.
Vandløsning:
Pt. ser det ud til, at vi får en permanent vandløsning fra kommunen. Der kommer en nærmere
besked omkring dette, så snart næstformand Sebastian Alsing har fået afklaring herpå.

Jordbunker:
Den resterende jord vi har fået fragtet til, som ligger i 4 bunker rundt om i haven, er købt og betalt
til lodderne 53, 54 og 60, hvorfor andre ikke har lov at tage heraf.
Tomme lodder/kasser:
Tomme lodder, lodder med tomme kasser eller ubeplantede kasser skal inden d. 1/7 2013 være
beplantede. Bestyrelsen tager kontakt til de relevante medlemmer og laver aftale herom.
10 vigtige punker i kontrakt/bilag: (efter ønske fra de opmødte)
1. Minimum 1/3 af hvert lod skal være beplantet
2. Der må kun dyrkes spiselige afgrøder i højbede. Blomster kan dyrkes direkte i jorden.
Havekasser/højbede skal være i en højde så afgrøder holdes fri fra den underliggende
byjord og så afgrøder ikke når ned i byjorden, da denne kan være forurenet.
3. Havebrugeren forpligter sig til at holde haven ren og fri for affald samt ukrudt.
4. Stier op til haven skal holdes gangbare. Havebrugeren forpligter sig til at holde den eller de
stier, der grænser op til havearealet, pænt og fri for affald.
5. Arealet må ikke være til fare for andre brugere. Der må således ikke graves huller i haven,
hvis ikke disse fyldes samme dag.
6. Det er ikke tilladt at beskære træer, placere søm/skruer, i disse eller i øvrigt foretage
aktiviteter, der kan skade træets rodzone.
7. Der må ikke benyttes kemiske ukrudtbekæmpelsesmidler (som fx Roundup) og kemiske
skadedyrsbekæmpelsesmidler (fx gift mod snegle) i haven.
8. Havemøbler skal bortsættes, når haven ikke er i brug.
9. Haven må ikke anvendes til kommercielle formål dvs. det, der dyrkes i haverne er til eget
brug, og må ikke sælges.
10. Haven må ikke benyttes til overnatning.
Oversigt med navne i stedet for numre:
En oversigt over lodderne med medlemmernes navne frem for lodnummer ønskes. Sebastian
Alsing kontakter Troels Hjulmann for hjælp, såfremt ingen andre melder sig.
Hegn:
På forrige møde blev det vedtaget at opsætte hegn omkring haverne. Der har været en del
hundepoter i bedene og behovet for at skabe én indgang til hver have, hvor borgerne via et skilt
bliver oplyst om hvor de træder ind, syntes vigtigt, da mange endnu ikke kender til haverne. Nogle
tror fejlagtigt, at området er fuldt offentligt, hvorfor de tror de kan tage af havens afgrøder og
bliver pinligt berørte herved når de opdater at vi har brugsretten.
Da der pt. kun er penge til at opsætte hegn omkring det lille stykke af haven, laves en
forsøgsordning for at se om det har en virkning, inden der evt. sættes hegn op omkring det store
stykke have.
Skilt:
Det vedtages at sætte to skilte op, en til hver grund, som byder gæster velkomne, oplyser om
brugsret og ellers fortæller hvad haven står for. Ragnhild undersøger om der er mulighed for, at

kommunen kan være behjælpelig hermed. Hvis ikke, tager Sebastian Alsing kontakt via Karolines
venner og hører om det er muligt at få lavet oplysningsskilte til alle aktiviteter i haven.
Niels Frandsen, Ida Svaneborg og Lone Petersen melder sig som Skilte-arbejdsgruppe og
udarbejder tekst og evt. skilte.
Asian Culture festival, 21.-23. juni 2013:
I ovenstående tidsrum vil Karolinelund være vært for Asian Culture Festival, som er et
velgørenheds/ oplysningsarrangement med formål at indsamle støtte til fraskilte/enlige mødre i
Asien. Da parken vil være lukket af, vil det kun være muligt at komme ind til haverne ved at betale
indgang (75 kr. pr. dag) eller ved at udfylde den skabelon/adgangsbillet Sebastian Alsing sendte
rundt pr. mail onsdag d. 19/6 2013. Indsæt et billede og navn (og evt. Aalborg byhave
Karolinelund) og vis denne ved indgangen. Med adgangsbilletten er der adgang alle 3 dage.
Fredagsfester:
Karolinelund huser igen i år Fredagsfester arrangeret af Skåren. Hver fredag fra d. 28/6-16/8 vil
være koncert i parken og derfor også hundredvis af gæster. Parken vil blive lukket af fredag kl.
18.00 (Gæster der allerede er i haven, kan ikke smides ud, hvorfor det er muligt, at få gratis
adgang såfremt man er villigt til at være i parken indtil og i haven under koncerten - aftale er lavet
mellem Skråen og haveforeningen og skal overholdes), billetsalget vil starte kl. 19.00 (50 kr.) og
koncerten vare fra 20.00 til ca. 22.00.
Ønsker man at nyde koncerten fra haven, skrives dette gerne på facebook, så vi ved om der er
nogle til at holde øje med det hele og byde interesserede velkommen. Ved hærværk eller andre
ubehagelige hændelser i haven kontaktes vagterne, som derfra har ansvaret for at få det stoppet.
Projekter/ansøgning til fonde:
De penge vi har ansøgt om fra Spar Nord, modtager vi desværre ikke.
De penge vi har ansøgt om hos Naturstyrelsen, lyder pt. til at være bevilliget. Vi afventer
underskrift fra højeste sted.
Pengene skal bl.a. gå et til et skur/klubhus, som Sebastian Alsing, Kasper Quist og Hicham Bennani
er begyndt at udforme ideer og skitser af. Lige nu er ideen, at vi skal have en bjælkehytte med
store polycarbonat (PE-fri) vinduer og hvis pengene er til det en solcelle på taget (Troels Knudsen
vil undersøge om vi kan få dem sponsoreret).
Yderligere har vi fået foræret varmefaste sten til en pizzaovn.
Flugtvej:
Den port som vi hidtil har fået af vide er en del af en flugtvej, viser sig ikke at være det alligevel.
Derfor overvejes det om stien delvist skal inddrages til flere lodder, da der dagligt er efterspørgsel
på lodder. Pt. er der 3 ledige lodder, men de vil snarrest blive fordelt ud, da en venteliste.
Praktisk dag – hver onsdag kl. 17.00:
Vi laver en forsøgsordning med praktisk dag hver onsdag kl. 17.00, hvor de der har tid dukker op
og hjælper med fællesopgaver, som fx opsætning af hegn, indsamling af sten, græsslåning o.l. Vi
opfordrer så mange som muligt til at deltage, så vores haveforening kan blive ved med at fremstå
flot og bevare sit gode ry, så chancerne for at vi kan blive så længe som muligt forstørres.

Næste havemøde: 10. juli kl. 17.00 på Platform4
Andet relevant der blev efterlyst på mødet/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

