Referat af havemøde i Aalborg byhave Karolinelund
d. 23. okt. 2013
1. Sidste havedag:
På forrige møde aftalte vi at holde sidste havedag i slutningen af oktober, så vi kunne få ryddet haverne og
færdiggjort de sidste fælles ting såsom at sætte hegn op og få kørt kompost væk. Men da det var meget
forskelligt, hvor meget der var klar til at blive hevet op af de forskellige haver, valgte vi blot at holde en
sidste fælles havedag, hvor hegnet skulle sættes op og kompost beholderne skulle tømmes.
Dette gjorde vi i søndag d. 3/11 kl. 14.00. Kompostbeholderne er nu tømt og det er derfor meget vigtigt at
alle overholder de angivelser der er lagt ved hver beholder – bliver disse ikke overholdt, risikerer vi at der
kommer sygdom og svamp i jorden, som efterfølgende skal i vores bede.
Der er tydeligt angivet i de grønne felter, hvad der må komme deri og i de røde felter hvad der ikke må
komme i. Vi fandt en del ting der ikke hører sig til i kompostbeholderne såsom sten, kurve og halvstore
stykker af brædder, så huks at det ikke er en affaldsbeholder.
Det vi kørte væk var allerede ret komposteret, så med alles hjælp kan vi have lækker muldjord til foråret
som vi kan spæde til vores bede.
2. Flere medlemmer i bestyrrelsen
Grundet travlhed hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker de at der til generalforsamlingen i foråret,
stemmes flere medlemmer ind, så arbejdsbyrden kan fordeles over flere personer.
Yderligere er der kommet forslag op til, at der ved specifikke projekter, uddeles opgaver til de
havemedlemmer der nu og her har tid og lyst til at hjælpe med det igangværende. Da foreningen som alle
ved udelukkende kører på frivillige kræfter, afhænger dens overlevelse af at alle giver en tørn med, der
hvor de kan være behjælpelige
3. Intranet
Vi ønsker forsat et intranet hvor medlemmerne kan finde forskellige informationer, såsom haveoversigt,
kontaktlister og græsslåningsplan o.l. Vi har endnu ikke fundet den rette løsning og tænker at dette kunne
være en opgave der skal løses vinteren over. Forslag modtages gerne og er der nogle der vil stå for dette,
må I også meget gerne melde jer på banen
4. Tilbagebetaling af penge til nøgle

Grundet travlhed er der endnu ikke tilbageført penge til de medlemmer, der tidligere har betalt for
en nøgle til skuret (vi har valgt en anden løsning end først foreslået, hvorfor disse skal
tilbagebetales til medlemmerne). Kasper (kassér) vil se på det så snart han får tid og efterfølgende
vil han fremsende en mail, så alle er oplyste herom. Såfremt han ikke blot kan tilbageføre beløbet,
vil de berørte blive kontaktet på mail.
5. Køb af haveredskaber
Selvom havesæsonen er gået på held, så skal vi ud og have købt haveredskaber til den kommende
sæson, da vi jo har modtaget penge til dette fra Miljøstyrelsen. Kasper og Sebastian står for dette
og oplyser om tid og sted, så andre der kunne være interesserede kan møde op og være med i
beslutningsprocessen. Det er besluttet at vi køber et grovgevind til vandhanen, så vi kan sætte en
haveslange på, og en benzindunk, så det bliver lettere at få benzin på græsslåmaskinen.
6. Overdragelse af lodder

En god håndfuld kontrakter er hen over efteråret blevet opsagt eller der er givet udtryk for, at de
vil blive det snarrest. I denne forbindelse er vi blevet spurgt om venner eller bekendte kan få lov at
overtage de opsagte lodder. Pt. har vi en venteliste på 5 personer, hvorfor dette ikke kan komme
på tale. Opsagte lodder vil blive videregivet til den person der står øverst på listen.
OBS!
Til de af jer der har givet udtryk for, at I ønsker at opsige jeres lodder, skal formand Kristina
Blaschke Hansen have en henvendelse herom på havens mail, med en given dato for hvornår I
ønsker loddet opsagt. Indtil hun har denne kan loddet ikke videregives og I står fortsat for
vedligeholdelsen for loddet.
7. Evt.
- Til information vil der blive lukket af for vandet ved haverne inden frosten sætter ind
- Kommunen er påbegyndt at aflukning af parken, da der har været en del bilkørsel og
parkering herinde, hvilket ikke er tilladt i Aalborg kommunes byparker. Det er dog fortsat
muligt at køre ind, da arbejder ikke er færdiggjort endnu. Vi følger processen og sørger for
at få fat i en nøgle, så vi I haven altid har mulighed for at komme ind med jord o.l.
- I løbet af vinterhalvåret vil der blive indkaldt til møde, for de der skulle være interesserede
i at have med de bistader, vi får af kommunen, at gøre.
- Aalborg universitet og University College Nordjylland har i et samarbejde udformet
forskellige betonelementer, som placeres rund tom i parken. Vi har fået nogle enkelte til
beplantning i haverne, som vil blive opsat i uge 45
Næste havemøde: d. 20/11 k. 19.00 holder vi evaluerings- og pågensyns-møde i Platform4
Vi evaluerer over året der er gået over en kop gløg og et par æbleskiver (dog for egen regning, så
husk kontanter). Som nyopstartet (men meget vellykket!) forening har vi haft nogle
børnesygdomme og forskellige måder, at tolke både beslutningsprocesser og kontrakter på,
hvorfor vi syntes det er vigtigt, at få evalueret over dette og skabt en struktur ideer og forslag til
fremtidige beslutningsprocesser. Samtidig diskuterer vi hvad der er relevant at få på dagsordenen
til generalforsamlingen til foråret.
Pt. påtænker vi at afholde generalforsamling onsdag d. 26/2 kl. 18.30-20.30 i Platform4 – I vil dog
få en indkaldelse herom efter nytår, når det har været muligt at fastlægge en klar dato
Punkter til næste dagsorden:
Evaluering af 2013

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
Græsslåningsplan:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsnYj78XI8YdHZkUG1KVkV2LUlQb2FXMDFTR3hKUUE&usp=sharing

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

