Referat af havemøde i Aalborg byhave Karolinelund d. 7/8 2013
Kristina Blaschke Hansen er valgt ind som ny formand – der var ingen modkandidater

Nyt fra styregrupperne:
Økonomigruppen:
Der er dags dato gået 35.000 kr. ind på foreningen konto fra Miljøstyrelsen.
Pengene er bevilliget således:
20.000 kr. til bygning af skur
10.000 kr. til haveredskaber o.l.
5.000 kr. til uforudsete udgifter – dette beløb lægges til side, så vi er sikre på at have en buffer til
nedlæggelse af haverne, når kontrakten med kommunen ophører.
Hvilket skur der vælges og hvor vi får det fra/hvem der skal bygge det er endnu ikke afgjort, det vil
blive afgjort på næste økonomigruppemøde. Vi forventer dog at skuret bliver sat op i starten af
september.
Skuret skal monteres en systemlås, som der pt. ikke er penge til. Derfor skal de medlemmer, som
ønsker en nøgle til skuret indbetale 250 kr. pr. ønsket nøgle på foreningens konto (kontonummer
findes længere nede). Sidste frist for bestilling af nøgle er 1. september (pengene skal være gået
ind denne dag).
De medlemmer som mangler at betale kontingentet på 50 kr. bedes indbetale dette samtidig med
bestilling af nøgle/inden 1. september. I er blevet kontaktet af kasser Kasper Qvist.
Økonomigruppemøde onsdag d. 14. august kl. 16.00 – alle der ønsker at have indvirkning på
hvilket skur der vælges, bedes møde op.
Havegruppen:
Onsdag d. 31. juli 2013 havde vi vores første vellykkede praktiske dag i have, hvor 9 medlemmer
gik til hånde med forskellige fællesopgaver. Vi fik bl.a. sat mere hegn op, plantet slyngplaner ud
omkring hegnet og samlet kompost sammen, som efterfølgende er blevet kørt væk, så der igen ser
rent og pænt ud hos os. Det var en rigtig hyggelig aften og det gav medlemmerne god mulighed
for, at lære hinanden bedre at kende.
Vi har fortsat praktisk dag hver onsdag kl. 19.00 og vi håber, at alle medlemmer vil støtte endnu
mere op omkring denne dag, da den eneste måde vi kan få holdt fællesarealerne på og udført
foreningens drømme på er ved fælles hjælp.
På mødet blev det vedtaget at der også sættes hegn op omkring det store areal med haver. Der
var 10 for, 1 imod og 1 stemte neutral. Hegnet påbegynder vi opsætningen af på onsdag d. 14.
august kl. 19.00 til praktisk dag.
Velkomstgruppen:
Vi har i løbet af den sidste måned budt velkommen til 6 nye medlemmer + påhæng, så husk at
tage godt imod de nye ansigter I møder i haven. Der dog fortsat ledige lodder, bl.a. de nye lodder

vi på et af de foregående møder valgte at udstykke. Der er reklameret for dette på hjemmesiden,
den offentlige og den lukkede facebookgruppe, men I må fortsat gerne sprede budskabet.

Bæredygtighedsfestival:
Vi er blevet kontaktet af Anne Henriksen fra Aalborg kommune ang. bæredygtighedsfestivalen,
som løber af stablen d. 13.-23. september: www.aalborgkommune.dk/Baeredygtighedsfestival.
Vi er blevet spurgt om vi vil vise rundt i haverne lørdag d. 21. september, hvor Kulturminister Marianne
Jelved kommer i lunden for at plante et træ og også gerne d. 15. september eller en anden dag hvor vi kan
finde interesserede medlemmer til rundvisningen. Vi lægger selv dagsorden for rundvisningen, altså
hvornår rundvisningerne begynder/om de er løbende og hvad vi ønsker at fortælle.
Kristina vil fortælle mere om planerne herfor til næste havemøde.

Imagefestival:
D. 30. august til d. 7. september afholdes der Imagefestival i Karolinelund, hvor kunstnere fra den 3. verden
opfører og udstiller deres kunst. I den forbindelse er der brug for frivillige kræfter i form af foreninger, hvis
medlemmer byder ind på forskellige vagter mod betaling til foreningen. Næstformand i Karolines venner,
Sebastian Alsing (også næstformand i Aalborg byhave Karolinelund) er med til at planlægge festivalen og vil
gerne have en tilbagemelding fra os om hvilke dage vi ønsker at besætte vagter, så vi kan få nogle penge i
fælleskassen og samtidig støtte et godt formål. Han vil sende en Doodle ud til medlemmerne, så dem der er
interesserede i at deltage kan byde ind dage det er muligt at hjælp til.

Eventuelt:
Skilt:
Vores kontakt i kommunen er pt. på ferie, hvorfor vi endnu ikke har modtaget de 1000 kr. vi er blevet lovet
til opsætning af infoskilte i haverne. Vi forventer personen tilbage i uge 33, hvorfor der snart burde ske
noget. Mængden af stjålne afgrøder har været stigende den sidste halvanden uges tid og da vi formoder at
en stor del af dette skyldes uvidenhed om brugsretten til haverne, sætter vi derfor nogle midlertidige skilte
op. Yderligere er det besluttet at tilføje en enkelt linje på engelsk for at imødekomme turister o.l.
Graffiti på væggene:
Det forslås at der males/oplyses om haverne på væggene der grænser op mod haverne ved hjælp af graffiti.
Kommunen har tidligere lovet væggene væk til et kunstprojekt i nogle af kommunens skoler, hvorfor
næstformand Sebastian Alsing, vil undersøge hvad planerne for væggene pt. er.
Trailer:
Havemedlem Birte Horneman tilbyder at vi kan få lov at få hendes trailer stående i haven til fri
afbenyttelse, hvilket vi selvfølgelig meget gerne tager imod. Først skal det dog lige afklares om den må have
lov at stå derinde, da vi ligger i en bypark, hvor reglerne siger at der ikke må parkere eller køres i biler.
Havefest:
Kristina, Troels, Ida, Elisabeth, Kasper og Sebastian vil gerne stå for at arrangere en havefest, så vi kan blive
rystet lidt mere sammen. Den afholdes sammen med næste havemøde. I vil få mere info herom.

Næste havemøde: 21. august kl. 19.00 i Pavillonen ved Aalborg byhave Karolinelund
Vi holder havefest/sammenskudsgilde, hvorfor alle bedes medbringe en ret og service/drikkevarer
til sig selv – vi holder mødet imens vi spiser

Punkter til næste dagsorden:
Underskrivelse af nye kontrakter
Image festival

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

