
 
GENERALFORSAMLING I 
HAVEFÆLLESSKABET  
Torsdag den 9. marts 2017 
 

 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Jep.  

 

VALG AF REFERENT OG DIRIGENT 

Hhv. Lene J og Ronnie 

 

FORMANDENS BERETNING 

Det har været et godt, hyggeligt år.  

Vi har haft lidt gnidninger med kommunen, mere end vi plejer. Langt hen ad vejen er vi enige om at skabe 
mere liv i parken. Kommunen har været inde over med nogle små justeringer i forhold til hvad de gerne vil 
have vi gør og hvad de helst ikke ser, at vi gør. Der er ingen knurre på tråden – mere en observation. Men 
blandt andet følgende: Folk har fået af vide, at man ikke må lave et minidrivhus i sit bed. Haveaffald må ikke 
lægges ind i træerne og buskene. Bebyggelse på loddene er der kommenteret på – et højbed i træ er okay, 
og en lav kamufleret mistbænk er okay. Fra starten var aftalen, at hvis vi holder tingene under knæhøjde, så 
er det i orden. Der er dog ikke helt konkrete regler, fordi vi skal finde ud af det hen ad vejen. Kommunen er 
rimelig large, så længe vi holder det pænt. Men det kommer an på kommentarerne fra de andre brugere af 
parken samt beboere i området.  

Havereglerne er opdateret, omdeles her på generalforsamlingen og ligger på Facebook-siden.  

Et af bedene var fyldt af vand i meget lange perioder. Det gravede vi ud og lavede til en sø. Det jord vi 
gravede væk lagde vi ind til hækken. Det skal fjernes. Og kanoen i bedet skal også fjernes.  

Vi mangler at færdiggøre kompostbeholderen ved siden af de grønne kompostbeholdere. Bunken ved siden 
af skal derop i.  

Så vi har opdateret på haveaftalen, og der er lavet forskellige papirer, som vi gerne skal følge. Blandt andet 
komposten.  

Vi har lavet en vandpolitik. Vi har hele tiden haft udfordringen med begrænset vand grundet en manglende 
hane i parken. Vi har været så heldige, at Marselisborg Centret har sponsoreret vores vand for 2016. Som 
udgangspunkt skulle vi have betalt, men den regning tog centret i 2016. Så det skal vi ikke betale for. Men 
vi skal stadigvæk fylde tanken ovre fra redskabsrummet. Det tager en times tid at gøre. Så vi har udarbejdet 
en vandpolitik med nogle af de erfaringer, vi har indtil videre. Vi kan få et papir på det med hjem i dag og 
det bliver også lagt på Facebook. Det er kun folk der er blevet instrueret i at fylde tanken som må gøre det 
(det har været Ronnie indtil nu) og man må ikke selv tage vand direkte fra redskabsrummet, da vi så ikke 
kan holde regnskab med hvor meget vand vi bruger og skal betale for. 



Angående orientering fra Marselisborg Centret så udgår det punkt, fordi ingen fra centret kunne deltage.  

I dag er ikke et infomøde omkring Spark. Her i bygningen (bygning 8) kan man se et udkast til, hvordan de 
regner med, at det kommer til at se ud. Vi har været meget inde over med input og sørget for at holde os 
til, så vores eksistens i parken ikke er truet. Vi er et stort aktiv for kommunen og centret, og vi har 
opfattelsen af, at det synes de også. Men hvordan det kommer til at se ud fremover ved vi ikke. Hvornår de 
starter ved vi ikke – det sidste vi har hørt er efteråret 2017. Vi vil blive inviteret til nogle møder senere på 
foråret omkring det. Der er blandt andet et arrangement den 27. april, men det får vi yderligere oplysninger 
om.  

 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

Vores regnskab baserer sig på vores kontingent. 100 kroner per have.  

Vores omsætning er derfor 3.400 kroner. Vi har brugt penge på kompostjord, som vi har fået leveret mere 
eller mindre gratis. Og vi har besluttet, at der er ikke en revisor på vores regnskab, men til gengæld kan alle 
bede om at kigge i mappen med regnskabet. Så er der købt noget jord og nogle redskaber. Den nye 
kompostbeholder med træ har vi fået finansieret af Smag på Aarhus. Ud af de 3.400 kroner er der 600 
kroner, som ikke er betalt, altså nogle medlemmer, som ikke har fået betalt kontingent. Vi burde have et 
overskud på 1728 kr., men det bliver til 1071 kr. som vi har stående på kontoen.  

Vi fyldte tanken syv gange sidste år. En kubikmeter vand koster ca. 52 kroner. Men i år 2016 regnede det 
også en del.  

I forhold til problematikken med at fylde tanken op. Hvis tanken er tre-fjerdedele fuld og vi så fylder på, så 
ved vi ikke, hvor meget vand vi fylder på. Så vi synes, at så længe man kan skrive inde på Facebook og den 
så fyldes op inden for en rimelig frist, så synes vi, at det har været okay på den måde.  

Der diskuteres omkring vandingsordningen. Tanken er et tilbud, så hvis der ikke er vand i tanken, så skal 
man selv skaffe vand. Eventuelt tage vand med hjemmefra.  

Det er heller ikke meningen, at vi må tage vand nede fra rummet selv.  

 

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

Sidste år indførte vi kontingentet og der vedtog vi, at der skal fastsættes hvert år.  

I 2016 vedtog vi, at det skulle være 100 kroner for et år. Det dækkede rigeligt vores udgifter og så var det et 
rundt tal.  

Vores udgifter for 2016: Til kommunen er der ingen udgifter, men måske kommer der en brugeraftale, så 
der tages forbehold for det. Sidste år havde vi en udgift på at købe kompostjord, vi gav 6 gange 160 kroner. 
Så havde vi udgifter på cirka 650 kroner til redskaber.  

Der er ikke lavet et budgetforslag for 2017, fordi vi ikke kender vores udgifter. Så det er lidt efter, hvad vi 
synes. 2016 har økonomisk været et godt år, så vi kan sætte kontingentet ned til 50 kroner, men vi kan også 
beholde det på 100 kroner og så har vi penge at gøre med, når parken er blevet lavet om. Fint at have til 
nye ordentlige trillebøre, måske en grill, en kaffemaskine til rumme, eller andett.  

Det foreslås, at kontingent sættes på 100 kroner per havelod. Det vedtages.  

 



INDKOMNE FORSLAG 

Der er et enkelt indkommen forslag fra bestyrelsen, der handler om skilte. Bestyrelsen tænker, at det 
kunne være godt at have et skilt i hvert lod, fordi der er andre, der har høstet af haverne, end dem som 
passer loddet. Så i tilfælde af at der skulle være misforståelser om, hvem der må høste i haven, så kunne vi 
sætte et lille skilt i vores egne haver. Vi må ikke sætte flere skilte i græsplænen. Så skilte i haven, a la 
Kristina og Cecilies have – kig endelig, nyd synet, men vi vil gerne have lov at høste udbyttet selv. Det er kun 
blevet ved snakken, men måske vi kan bruge nogle af pengene på det.  

Forslaget går ud på, om folk synes, det er en god ide med skilte i haven, som kan informere. Vi kunne også 
have en skiltelavningsdag. Kommunen har mundtligt sagt, at hvis vi holder os under knæhøjde, så må man 
gerne have et skilt i vores bed. Man må prøve at gøre det lidt på gefühl. Hvis vi synes det er pænt, så er 
kommunen til at snakke med.  

Det diskuteres.  

At der er et navn på gør noget godt.  

Kommunen vil helst undgå, at det bliver noget med ’Uvedkommende ingen adgang’. Så så længe vi har en 
positiv tilgang til det, en pæn tone, og at det er nogle rigtige mennesker, der sidder bag haverne, så er det 
okay.  

Det bliver noget, man skal selv formulerer, der kommer ikke en formulering fra foreningens side af, som 
skal bruges.  

Vi skal tage stilling til, om der er stemning for, om vi prøver at få nogle skilte op. Det er der.  

Måske nedsætte et skilteudvalg? Undersøge mulighederne og så sætte gang i en fælleshavedag/skilte dag 
afhængig af hvilken løsning der findes frem til. Ja, Clara og Nini vil gerne tage sig af det.  

 

VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 

Ronnie er fraflyttet kommunen og genopstiller derfor ikke.  

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, spiser kage og drikke te/kaffe og snakker lidt om tingene. Der er 
selvfølgelig administrative ting, som vi også snakker om. Og opgaverne deles i bestyrelsen. Vi har nogle 
poster i bestyrelsen, der er aktiviteter, venteliste og tildeling af nye haver, og så formand og kasser. 
Bestyrelsen vælger selv hvordan posterne skal administreres.  

Suppleanterne inviteres også til mødet. Suppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.  

 

Kristina modtager genvalg.  

Kræn vil gerne stille op til bestyrelsen.  

Lene J. vil gerne stille op til bestyrelsen. 

Lene O. vil gerne stille op som suppleant. 

Eva vil gerne stille op som suppleant.  

Tillykke. De ovenstående er valgt.  

 



EVENTUELT  

Kræn: Tre punkter.  

1) Søen. Det kunne være fint, hvis der er nogen, der har planter, der kan tåle vådt miljø og udtørring engang 
imellem, så må man gerne plante dem. Der kan også graves spande ned og så kan man plante åkander deri 
– det har Kræn planer om at gøre.  

2) Fællesbedet. Hvis man føler for at luge ekstra ukrudt, så må man meget gerne. Der står et par poser med 
træflis i bedet som gærne må lægges ud efter bedet er luget  

3) Og Kræn ligger en liste op på Facebookgruppen over fælles arbejdsopgaver, så hvis man har overskud en 
dag, så kan man kigge på listen og så kan man være med til at klare nogle af de fællesopgaver vi har. 
Opgaverne bliver også kigget på, når vi holder arbejdsdage. Men man er velkommen til at gå i gang selv, 
hvis man har overskud. Skriv gerne til Kræn, hvis man klarer nogle af punkterne.  

 

Søen og komposten diskuteres. Søen tiltrækker rotter. Men rotter er ikke vilde med kompost som sådan. Så 
hvis man følger kompostretningslinjerne, så burde der ikke komme rotter.  

Angående starten på haveåret. Der bliver en fællesdag, en opstartsdag eller weekend. Det er allerede meldt 
ud at det er 18.-19. marts. Der kommer mere information om det.  

Hvis man gerne vil have hævet sit bed, så må man gerne tage jorden, som vi har lagt inde i buskene, samt 
bunken ved siden af komposten. Der ligger noget fint jord der.  

Reglerne, kompostinformationen, vandpolitikken og så videre kan findes inde på Facebookgruppen. 
Gruppen hedder Havefællesskab i Marselisborg Hospitalspark. Man kan anmode om medlemskab inde på 
gruppen, og så accepteres anmodningerne af Kristina. Link til fb-gruppen: 
https://www.facebook.com/groups/1485039101707511/?ref=bookmarks   

 

https://www.facebook.com/groups/1485039101707511/?ref=bookmarks

