Referat af havemøde i Aalborg byhave Karolinelund d.
1. Nye kontrakter:
Der er udskrevet nye kontrakter, da lodderne har fået nye numre grundet nyoprettede lodder og
fejlplaceringer på flere lodder. De af jer der ikke var til mødet bedes lave en aftale med formand
Kristina Blaschke Hansen ang. underskrivelse af de nye kontrakter – der sendes en mail rundt til de
relevante. Bestyrelsen sørger for at kopiere dem og returnere en underskrevet kopi til hvert
medlem.
2. Fredagsfester:
Nu da Fredagsfesterne er overstået for sæsonen 2013 kan vi konkludere, at det generelt er gået
fredeligt for sig i haverne i denne forbindelse. De fleste gæster der har rundet haverne, har fået
stillet deres nysgerrighed og stille og roligt beundret haverne. Der har dog været et par fodspor i
bedene hist og her og det er også gået ud over et par hegnspæle, der skal stabiliseres igen. Det
største problem har været langs buske og mure, der i dagene efter har haft en fæl stank af urin.
En mulig løsning kunne være at vi til næste år, ud fra Skråens program, udpeger os de koncerter,
hvor vi forventer der vil være flest mennesker i parken samt de koncerter vi kunne have en
formodning om, at tingene kunne gå lidt vildere for sig. Til disse koncerter tror vi det vil have en
præventiv effekt hvis et hold af frivillige haveejere er til stede i haverne og dermed vil der også
være nogle til, at kunne tilkalde vagter i tilfælde af hærværk.
Først på sæsonen fik vi oplyst, at så længe vi opholdte os i parken inden kl. 18.00 og blev i haverne
under koncerten, så var aftalen med Skråen at vi ikke behøvede at betale for indgang. Det er
imidlertid ikke det havemedlemmerne har oplevet, da flere er blevet bedt om at betale for
indgang tidligere end kl. 18.00 samt er blevet sendt til udgangen for at købe armbånd, hvis
pågældende har opholdt sig i parken inden billetsalget startede. Derfor skal vi til næste sæson
have afklaret hvad aftalen med Skråen er. En mulighed er at vi får udarbejdet medlemskort, som
også kan bruges ved andre engagementer.
3. Imagefestival:
D. 30/8-7/9 afholdes der imagefestival i Karolinelund. Mandag til torsdag vil der være fri entre og
fredag til søndag koster det 50 kr. i entre.
I denne forbindelse har Sebastian (Næstformand i Aalborg byhave Karolinelund og i Karolines
Venner) tilbud foreningen vagter i ølvognene, ved indgangen og på toiletterne. Foreningen tjener
60 kr. i timen pr. medlem der stiller op og da vi pt. mangler 5000 kr. til at få bygget vores skur
færdig, håber vi på stor opbakning fra medlemmerne. Derfor tager vi også gerne imod hjælp fra
medlemmernes familie og venner, hvis disse skulle have lyst til at hjælp os. Vi ber jer først og
fremmest om at gøre det for foreningens skyld, men kan også oplyse, at I vil få forplejning for jeres
frivillige arbejde under vagterne. I kan melde jer på vagter her:
http://doodle.com/m6v9db3rh86ueetq

Der afholdes et sidste og afklarende møde omkring vagterne i Møllen på onsdag d. 28/8 2013 kl.
19.00. Alle der har meldt sig til, at tage vagter bedes møde op, så vi kan få vagterne koordineret.
4. Bæredygtighedsfestival:

D. 15.-21. september er der Bæredygtighedsfestival i Aalborg. Vi er i denne forbindelse blevet
opfordret til at vise rundt i haverne og fortælle lidt om hele grundet for projektet. Søndag d. 15. og
lørdag d. 21. september kl. 14.00 er det aftalt vi viser de fremmødte rundt i haverne. Derfor har vi
brug for et par frivillige, som har lyst til dette. Der vil på forhånd være udarbejdet lidt materiale, så
vi har et ensartet grundlag at gå ud fra. De af jer der har lyst til at vise rundt, bedes melde tilbage
pr. mail og så vil I høre mere fra Kristina når tiden nærmer sig.
Det er pt. uvist om Marianne Jelved kommer forbi haverne, men vi håber fortsat.
5. Nyt fra styregrupperne:
Velkomstgruppen:
Da det ikke er årstid for såning og beplantning af haver har vi fra tidligere, at have givet vores nye
medlemmer 14 dage til af få bygget kasser, hentet jord og beplantet deres bede, ændret vilkårene,
så de nu har en måned til at få markeret deres lodder. Nye såvel som eksisterende medlemmer
skal fortsat sørge for at holde deres lodder og da kvaliteten af dette desværre har været meget
svingende, ser vi os nødsaget til i fremtiden at føre en hårde linje omkring dette. Ifølge kontrakten
skal alle sørge for at fjerne ukrudt, slå græs så regelmæssigt at det ikke bliver højt og trimme
kanterne omkring bedene.
Økonomigruppen:
Vi har indgået en aftale med Tech College omkring opføring af skur, da vi hos dem kun skal betale
for materialerne og dermed næsten kan få det skur der tidligere er designet til os. Skuret bliver
bygget i moduler, som senere flyttes til haven – pt. er de i gang med taget. Udsigterne til skuret er
på 2 måneder, da Tech College kun har mulighed for at bygge på skuret, i de perioder eleverne er
hjemme på skolen.
1. september er der deadline for betaling af nøgle til skuret. De af jer der ikke har overført 250 kr.
nøgle i ønsker inden denne dag, har først mulighed for at bestille nøgle igen til foråret, hvor 2.
runde af nøglebestilling vil være åben. Der vil yderligere blive indført i kontrakterne til nye
medlemmer, at de skal betale 250 kr. til nøgle
Havegruppen:
Det er diskuteret hvad vi gerne vil nå her i efteråret og vi kom frem til følgende:
- Hegnet skal laves helt færdig ved begge haver. På det store stykke vil der kun komme hegn
op ud mod stien. Kristina køber det sidste hegn til på onsdag d. 28/8 kl. 19.00, hvor de der
ikke skal til møde omkring Imagefestival forhåbentlig vil påbegynde arbejdet og
efterfølgende vil vi andre komme og hjælpe med det sidste.
- Der skal igen køres haveaffald på genbrugsstationen og vores nyindkøbte
kompostbeholdere skal påføres de udarbejdede skilte, så ved hvad der må komme i hvilke
beholdere
- Indkøb af en kantsaks, så det bliver lettere at holde græs og ukrudt væk fra bedenes kanter
- Afholdes af sidste havedag: Vi mødes og lukker haverne ned for vinteren. I fællesskab får vi
ryddet haverne for ikke-overvintrende planter, kørt det sidste haveaffald på
genbrugspladsen og efterladt haver og fællesareal i pæn stand. Nærmere dato aftales til
næste møde

6. Græsslåning:
Det er desværre et fåtal af medlemmerne der har overholdt græsslåningsplanen, hvorfor vi har
meget højt græs og ukrudt rundt omkring i haven. Kommunen kan af helt praktiske årsager ikke
hjælpe os med græsslåningen længere, da de simpelthen ikke kan køre på vores smalle stier med
deres store maskiner. Desuden har det aldrig været meningen at opgaven skulle ligge hos dem,
hvorfor vi selv kan og skal klare den opgave. Det koster 10 kr. at fylde blyfri benzin på
græsslåmaskinen og den vil for fremtiden stå i haven, så der er absolut ingen undskyldning for ikke
at få slået græsset, når der er ens tur på planen.
Grundet dette og gentagende forgæves henvendelser omkring manglende betaling af kontingent
og vedligeholdelse af lodder og aftaler er det på mødet vedtaget, at det i hvert af ovennævnte
tilfælde kan gives en advarsel ved henvendelse omkring dette. Efter 3 skriftlige advarsel, hvoraf
der ved 2. advarsel også gives en mundtlig advarsel, så medlemmet ikke er i tvivl om vigtigheden
heraf, har bestyrelsen ret til at smide det pågældende medlem ud af foreningen og bede
vedkommende lyde sin/e lod/der.
7. Bistader
Kommunen har foræret os et bistade, så vores planter kan bestøves og vi i foreningen kan få dejlig
honning. Bier skulle efter sigende være meget lette at holde, alt de kræver, er et månedlig besøg,
hvor det tjekkes om der er voks nok på pladerne. Der vil i forbindelse med opsætningen af bistadet
komme en naturvejleder forbi og instruere de interesserede i at passe biserne.
8. Eventuelt:
-

-

Der ligger en del planker/træ, større grene og hønsetråd rundt om i haverne. Dette skal enten tages
i brug eller fjernes, så der ikke ser så rodet i haverne. Tilfører man noget af ovenstående til sine
lodder, er det fordi det skal bruge inden for få dage.
Der vil i forbindelse med Imagefestival komme sider på pavillonen i form af træelementer, så denne
kan lukkes delvist af
Graffiti på murerne der støder op til haverne ønskes på næste dagsorden

Næste havemøde: 18/9 2013 kl. 19.00 i Platform 4

Punkter til næste dagsorden:
Skur – status pt.
Dato for sidste havedag
Graffiti på murerne

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

