Stiftende generalforsamling for Aalborg byhave Karolinelund
Onsdag d. 10/4 2013 kl. 17.00 på Platform 4 (Referat af 2. havemøde)
Dirigent: Charlotte Frolund
Referent: Kristina Blaschke Hansen
De på forhånd udarbejdede vedtægter og projektbeskrivelse kunne godkendes af alle fremmødte
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen for Aalborg byhave Karolinelund:
Formand: Isabel Dreyer
Næstformand: Sebastian Nørgård Alsing
Kasserer: Kasper Qvist
1. suppleant: Kristina Blaschke Hansen
2. suppleant: Christina Hougaard Pedersen
Hovedformålet med at danne foreningen er primært muligheden for at kunne søge fonde og
legater til fællesudgifter og udvikling af byhaven. Yderligere vil det være bestyrelsen opgaven, at
have kontakten til kommunen, Karolinelunds venner, overdrage haver til nye medlemmer samt
varetage kontakten med presse o.l.
Fremover vil div. aftaler omkring brug af haven skulle indgås med den nystiftede brugerforening
Karolinelunds venner, da de har indgået en brugsaftale omkring Karolinelund. Næstformand i
Karolinelunds venner, Sebastian Alsing, er samtidig repræsentant for Aalborg byhave Karolinelund.
Sebastian Alsing oplyser at det dog fortsat er kommunen brugerne skal indgå kontrakt med. Denne
forventes at ligge færdig til underskrivelse snarest. Kontrakten indgås i mellem kommunen og hver
enkelt borger, som er skrevet op til at få en have i Karolinelund. Det betyder, at de haver hvor fx
kærestepar eller venner kun har én person skrevet op på listen, vil det være denne person, som får
brugsrettighederne til have. Det vedtages dog at alle parter kan få lov at indgå en brugsaftale,
såfremt det ønskes kontakter Sarah Blicher Bek (lakoglaeder@gmail.com)
Det vedtages yderligere at der ved dags dato lukkes for tilgang til antallet af brugere der er
garanteret en have. De personer som er garanteret en have er: De personer som mødte op til 1.
og/eller 2. havemøde, har kontaktet Sigrid Bergmand efter opfordring fra Lene Dokkedal eller har
meldt sig ind i facebookgruppen Aalborghaven Karolinelund. Alt i alt forventes det være ca. 36
personer. De resterende er fortsat på venteliste.
Sarah opdaterer listen over brugere og offentliggør denne, samt tager kontakt til de brugere som
endnu ikke har opgivet ønske om antal lodder. Det er fortsat lodder af 9 kvm der kan ønskes.
Ønske af lodder for nye opmødte:
Troels: 2 lodder
Marie Cecilie: 2 lodder
Jette: 1 lod
Mie: 2 lodder
Isabel: 2 lodder

Da det er Karolinelunds venner, som har brugsaftalen over området, bestemmer de hvor og hvor
meget jord vi har til rådighed. Sebastian Alsing har skaffet os mere jord end det vise på første
møde. Udover stykket foran (øst for) dansescenen og har vi også fået stykket syd for scenen inkl.
det runde indhegnede bed – der er ca. 800 kvm i alt.
Det vedtages at jorden skal opdeles i lodder, hvor der til hvert lod skal gå en hovedsti til. Hvordan
den enkelte bruger ønsker at indrette sit lod er op til den enkelte. Der nedsættes en
arbejdsgruppe til at opmåle og optegne områderne, så der kan udarbejdes forslag til hvordan
loddernes skal placeres samt hvor de enkelte brugere får lodder. Forslag til hvordan lodderne kan
placeres, modtages gerne. Endeligt opdeler arbejdsgruppen jorden når den endelige indretning er
vedtaget.
Arbejdsgruppen består af: Troels Hjulmann Aftenstjerne Petersen, Sigrid Bergman, Sarah Blicher
Bek
Det besluttes at søge legater og fonde på baggrund af projektbeskrivelsen, for at få dækket så
mange udgifter til haverne som muligt, ikke mindst for at få dækket fællesudgifter til materialer
(skur, haveredskaber, regnvandtønder o.l.). Såfremt vi modtager legater eller støttes af fonde, vil
udgifter købt efter ansøgningen, kunne refunderes. Udgifter købt før ansøgningerne er afsendt vil
altså ikke kunne refunderes. Fundraising-gruppe består af: Charlotte Froulund
Yderligere oprettes en sponsorat-gruppe, som kontakter lokale byggemarkeder og entreprenører
ang. ovenstående (specielt regnvandtønder) også på baggrund af projektbeskrivelsen. En
sponsorskildt på 5x10 cm må påsættes af sponsor. Sponsoratgruppen består af: Christina
Hougaard Pedersen, Charlotte Bust Sigvardt og Kristina Blaschke Hansen
Der udarbejdes også en materialearbejdsgruppe, som undersøger muligheder for indkøb af større
mængder materialer (træ, kasser, jord o.l.) samt modtager bestillinger fra de brugere, som ønsker
at gøre brug af de fremlagte tilbud. Materialearbejdsgruppen består af: Charlotte Froulund og
Christina Hougaard Pedersen
Endelig oprettes en Regnvandstøndegruppe, som sørger for at der bliver sat regnvandstønder op
hurtigst muligt. Sebastian tager kontakt til Bo (Bestyrer af Platform 4) ang. tilladelse til at sætte
regnvandstønder op ved div. nedløbsrør. Regnvandstøndegruppen består af: Troels Hjulmann
Aftenstjerne Petersen, Sigrid Bergman og Kristina Blaschke Hansen
Næste havemøde foregår onsdag d. 24. april kl. 17.00 på Platform 4.
De enkelte grupper forsøger, at nå så vidt muligt med de forskellige projekter og fremlægger
resultatet her. Yderligere er hovedpunktet, at få vedtaget havens indretning og få denne
påbegyndt, så de enkelte brugere kan komme i gang med deres haver.

