
Generalforsamling i havefællesskabet i Marselisborg Hospitalspark 
 
Dirigent: Ronnie Pedersen 
Referant: Nanna Heydorn 
  
Dagsorden er godkendt af generalforsamlingen.  
  
Formandens beretning: 
 
Vi havde en meget våd sommer sidste år, som har voldt problemer for nogen i form af 
oversvømmelser. 
Nogle brugere har desværre haft besøg af udefrakommende gæster, som har forsynet sig fra haverne: 
Ordlyden på skiltet var mislydende, og vi har nu fået lavet et nyt skilt, som forhåbentlig kan hjælpe. 
Ellers et rigtig godt år 
Udskiftning i bestyrelsen: Mette stoppede undervejs, pga flytning. Suppelant Kristina kom ind i stedet 
for og har gjort et rigtig godt stykke arbejde. 
Godt samarbejde internt i bestyrelsen.  
Marselisborg centret skulle have kommet og fortælle ligesom sidste år, men måtte desværre aflyse. De 
er dog glade for os, og har fortalt, at der sker mange spændende ting i centrets regi.. Relevant for os er 
f.eks. deres festival i Maj: Rehabiliteringsfestivallen, som vi har lovet at deltage i  i en eller anden form. 
Vi tænker, at vi laver en arbejdsdag, og inviterer folk til at kigge forbi haverne og få en sludder.  
  
Forslag: 
 

Forslag til vedtægtsændring af § 4: indførsel af kontingent 

- Der er et årligt kontingent der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er pr. lod og 

uafhængigt af antallet af brugere på det enkelte lod. 

- Kontingentindtægter bruges til at dække drift og udvikling, fx:Fælles vedligehold, Frø og planter 

til fællesbede, Kompost i foråret, Vand og El, Redskaber og værktøj, Fællesarrangementer, Jord 

Vi skal efterhånden selv overtage vores udgifter, f.eks. skal vi fra i år selv betale for vand. Det er svært 
at lave et overslag på det: Første sæson blev tanken fyldt 14 gange. Sidste år kun 3-4 gange, pga den 
våde sommer. Der kan være andre små udgifter, nye kompostbeholdere, evt strøm, nye redskaber når 
de bliver slidte. Derfor foreslår bestyrelsen at vi indfører et kontingent, hvis størrelse kan justeres på 
den årlige generalforsamling. 
 
Afstemning: 15 stemmer for indførsel af kontingent 
0 stemmer imod 
Forslaget er vedtaget. 
 
  
Fastsættelse af kontingentets størrelse 
 
Der snakkes om hvordan eventuelle overskud og underskud skal forvaltes. Clara foreslår, at vi venter 
med at tage stilling til dette, til vi ved, om det overhovedet bliver aktuelt.  
Fra bestyrelsen er der foreslået 100 kr. Kristina foreslår 150 kr. Lene foreslår 200 kr. 
Vi snakker om, hvad vi har af udgifter. Vand, kompost m.m. 
Der snakkes om, at det måske er en ide at få stablet et fælles projekt op i forhold til at få lagt 
kompostjord i alle bedene og få hævet overfladen. Der henstilles til dagsordnen, hvor dette punkt 



allerede er på. Der er bred enighed om, at der ikke er nogen grund til at sætte beløbet for højt, for at 
være sikker på at have penge til overs. Vi ønsker bare, at det kan hvile i sig selv.  
 
Der stemmes om 3 beløb: 
100 kr: 11 stemmer 
150 kr: 3 stemmer 
200 kr: 1 stemme 
Vi vedtager, at beløbet i 2016 er 100 kr/lod. Kontingentet betales én gang pr lod, og er altså 
uafhængigt af antal brugere i den enkelte have. 
  
Forslag til vedtægtsænring af § 8: Ekstra bestyrelsesmedlem til at varetage kasserposten: 

- Vi foreslår at vi udvider bestyrelsen med 1 ekstra suppleant, så bestyrelsen består af 3 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som deltager i møder på lige fod med andre. 

Næstformandsposten vil således blive lavet om til en kasserer-post, i tilfælde af, at der indføres 

fast kontingent 

Afstemning:  
15 for 
0 imod 
Det er vedtaget, at vi udvider bestyrelsen med en ekstra suppleant. 
  
Valg til bestyrelsen: 
 
Nanna Heydorn træder ud 
Ronnie Pedersen og Kristina Aachman ønsker genvalg 
Lene Odde stiller op til bestyrelsen 
Der er ikke andre, der stiller op 
Valgt er: Ronnie, Kristina og Lene 
  
Valg til suppleant: 
 
Kræn Christoffer Adamsen (bed 5) og Marianne Seekjær(bed 10) stiller op 
Kræn og Marianne er begge valgt 
  
  
Eventuelt: 
 
 
Første arbejdsweekend i Marts:  
 
Hvem kan køre med bil og trailer? Lene + kæreste. 
Vi skal have hentet en hel del læs kompostjord, måske et helt læs pr. bed? Det er vores tanke, at vi skal 
prøve at køre en hel del jord ud i alle haverne, så niveauet kan hæves lidt og dermed måske undgå 
oversvømmelser. Nogle har været lidt for flittige til at grave, og har fået fjernet for meget jord, hvorfor 
niveauet i nogle haver faktisk er lavere end græsplanen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vi håber, at rigtig 
mange dukker op, så vi kan lave dette til et fællesprojekt, og hjælpes ad med at få gjort alle haverne 
forårsklar. 
Vi håber, at vejret er med os, så jorden kan blive lidt bedre klar til, at vi begynder at arbejde med 
jorden.  Som det er nu er den stadig ret våd. 
  
 



Klare betingelser for, hvordan haverne skal vedligeholdes: 
 
Vi er forpligtede overfor kommunen til at holde haverne pæne, hvilket nogle gange har givet anledning 
til diskusionner, for hvad betyder pænt? Og hvordan kan vi håndhæve dette? Som minimum skal vi 
holde jorden fri for græs. Vi skal for så vidt muligt undgå, at have bar jord i bedene. Vi kan ikke lave en 
helt klar definition på, hvordan et bed skal se ud, men vi skal stramme op. Der er rimelig bred enighed 
om, at man ikke er i tvivl om, hvornår en have er forsømt eller ej. Derfor håbet vi, at vi kan undgå 
problemerne med uplejede haver i denne sæson.  
Haverne skal også gøres klar til vinter. Generelt skal haverne se ud som om, de bliver brugt. Vi skal 
være en fordel for kommunen, ikke en ulempe. 
Man  må ikke smide ting op på højene. Affald skal smides ind i hækken.  
Nanna henstiller til, at hvis ikke man kan overkomme sin have, så skal man give den videre, der er 
mange mennesker på venteliste, og bestyrelsen blev flere gange sidste år kontaktet af undrende folk, 
der ikke kunne forstå, at de ikke kan få en have, når de kunne se, at nogle haver stod forsømte hen. 
 
  
Sø, kano og fællesbed: 
 
Vi snakker om, om vi kan grave kanobeddet dybere, så det kan blive en sø. Spørgsmålet er, om vi må 
grave en sø? Og om det overhovedet kan lade sig gøre uden en større operation. Kræn mener, at der 
skal graves meget dyb, for at den rent faktisk vil kunne etablere sig som en sø. Clara fortæller om en 
veninde, som med held har lavet et vandhul. Selv i en varm sommer var der også vand i den stort set 
hele tiden, så hun mener, der er gode chancer for, at det kan lade sig gøre, hvis man graver dybt nok. 
Hun siger 50-60 cm, så det er jo ikke så dybt. Det er først og fremmest et spørgsmål om, hvad vi må for 
kommunen.  
Kanoen skal vi have skilt ad og fjernet.  
Der er generelt god stemning for muligheden for en sø, så det vil vi gå videre med og spørge 
kommunen om. 
 
  
Høns 
 
Der skal laves et hønseudvalg, så der kan arbejdes videre med ideen.  
Kræn foreslår, at slagtekyllinger ville være nemmere at holde, fordi de ikke skal passes henover 
vinteren - men skal slagtes og spises. 
Bemærk, at hønseplanerne holdes adskilt far haveprojektet. Der vil senere blive indkaldt til et møde 
for dem, der er interesserede i høns.  
  
Der bliver spurgt til bier - om vi kan holde bier i haven. Det har vi tidligere fået afslag på. Nok især pga 
at folk ikke kan skelne hvepse fra bier og derfor er bange for dem.  
Hvis vi vil, kan vi jo nedsætte en gruppe og prøve at spørge igen. Ronnie mener, at de nu er mere åbne 
for det 
   
 
Hvordan undgår vi, at andre tager vores afgrøder? 
 
Ronnie har fået lavet et nyt skilt, som skal sættes op 
Derudover foreslår Ronnie, at vi kan lave personlige skilte ved hver sin have for at personlige gøre det, 
så eventuelle tyveknægte får en følelse af at stjæle fra en person og ikke fra en anonym have. 
Måske skal vi også have et ekstra skilt op eller to. 
Lene foreslår, at vi laver standardiserede skilte. Kommunen vil ikke have skilte over knæhøjde. Nanna 
synes det skal være op til hver enkelt, om man vil have et skilt eller ej, og det skal heller ikke være en 



opgave for bestyrelsen. Lene trækker sit forslag. Der er enighed om, at det er op til hver enkelt. Clara 
foreslår at vi sætter numre på haverne.  
  
Festival i maj 
 
Vi lægger op til en arbejdsdag den dag, med lidt kaffe og kage hvor folk kan komme og kigge. Der 
kommer nærmere info.  
 
  
Orientering om vores første arbejdsweekend 
 
19/20 marts.  
Sidste år var en rigtig god dag, med meget arbejde. Vi fik meget fra hånden 
Vi håber, vi kan gøre det samme i år. Vi håber, at rigtig mange vil møde op og at alle er klar på, at vi 
hjælper hinanden alle sammen. Vi glæder os.  
Det er lagt op til, at man kommer i det tidsrum, som passer ind i ens kalender.  
 
 
Andet 
  
Kræn spørger til randzonerne. Det var et problem, at kanterne ikke blev klippet sidste år. Kommunen 
har indskærpet over for natur og vejservice, som varetager opgaven, at de skal klippe helt tæt til 
bedende. Vi skal holde de yderste 15 cm fri hele vejen rundt, så de kan komme til at køre helt tæt på. 
Dette var grunden til, at vi sidste år udvidede alle cirklerne med de 15 cm. 
  
Lene siger, at vi manglede haveredskaber sidste år. Vi mangler kultivator, spader. 
  
Kræn spørger til, om vi kan få en liste over navne. Så man kan se, hvem der har hvilket bed. Det er 
svært at lave en liste, fordi der hele tiden er udskiftninger. Og hvem skal holde denne liste opdateret? 
Desuden kan vi ikke ligge alle personlige oplysninger ud på facebook.  I stedet opfordrer vi fra 
bestyrelsen til, at man bruger Facebookgruppen aktivt til at komme i kontakt med hinanden. Er man 
ny, kan man med fordel skrive en lille hilsen og præsentere sig.  
  
Kræn spørger, om der er nogen der har gode ideer til, hvordan vi kan tilføre næring i løbet af sæsonen. 
Clara fortæller om Solsikken på Ingerslev torv, som sælger øko tørret farmergødning og hønsepiller 
osv, så der har man mulighed for at købe mindre portioner.  
  
  
  
  
  
 


