HAVEFORENINGEN
SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007

Formandens beretning 2015
Haveforeningen havde 71 medlemmer ved udgangen af 2015, fordelt på 74 hele haver og 16
halve haver. Der skete i 2015 en udskiftning svarende til 10 medlemmer, og der var 9 på
ventelisten pr. 1. januar 2016.
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen udpeget med udelukkende nye medlemmer, fraset
Karen Hee der havde siddet i den forrige bestyrelse. Der lå derfor et stort arbejde med at
sætte sig ind i foreningens anliggender.
På generalforsamlingen i 2015 annonceredes det, at bestyrelsen ville arbejde for et positivt og
loyalt samarbejde i bestyrelsen, samt for at alle bestyrelsesmedlemmer får et ansvarsområde.
I forhold til foreningens medlemmer ville man arbejde for, at medlemmerne inddrages mest
muligt i de mange nødvendige arbejder, samt for en løbende og informativ kommunikation
mellem bestyrelse og medlemmer.
Til denne programerklæring kan bemærkes følgende vedrørende bestyrelsen.
Bestyrelsen har holdt 5 møder i 2015 og 2 møder i 2016.
Man fik straks fordelt ansvarsområderne, og alle medlemmer af bestyrelsen har gjort en stor
og seriøs indsats på hvert deres område.
Møderne har været præget af en meget livlig diskussion, men altid i en positiv stemning.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal have en stor tak for det gode arbejde.
Inddragelse af medlemmerne i fællesarbejdet er sket ved hjælp af lister, hvor man kunne
skrive sig på en fast opgave.
Rigtig mange, svarende til betydeligt over halvdelen af medlemmerne, har meldt sig til en
fast opgave.
Vi har en meget aktiv gruppe der tager sig af den daglige rengøring m.v. af fælleshuset og en
aktiv og kreativ kompostgruppe.
Vi kunne godt bruge lidt flere der melder sig til græsslåning og klipning af hækkene.
Endelig er der som vanligt ydet en stor indsats fra medlemmerne på de 3 fælles arbejdsdage.
En stor tak til alle der har bidraget til at holde vores haveforening pæn.
Kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer er foregået ved, at referaterne fra
bestyrelsesmøderne er udsendt til samtlige medlemmer der har mailadresse. Det samme
gælder for andre meddelelser - fx. mulighed for havebytte, oplysning om rotter osv.
Af hensyn til de medlemmer der ikke har mailadresse, er alt, der er blevet sendt ud som mail,
blevet fremlagt i fælleshuset.
Endelig lægges der løbende oplysninger og information ud på hjemmesiden, og sættes faste
beskeder op på opslagstavlen og i ringbindet mærket Bestyrelsen.
Af de tiltag der er sat i gang i årets løb, kan særligt nævnes følgende.
Der er nedsat en kompostgruppe på 6 medlemmer, der har arbejdet både med den kortsigtede
og den langsigtede løsning af vores kompostproblemer.
Gruppen har sørget for at der er blevet ryddet op på kompostpladsen, og har fået den
organiseret på en måde, der indbyder til en meget bedre kompostsortering.
Der er anskaffet 3 grønne affaldscontainere samt beholdere fra kommunen til glas og papir og
farligt affald.

Henstillingen til storskrald og til kommunens afhentning af grønt affald er sat i system, og
der er etableret kvashegn.
Gruppen har fremsendt et forslag om indretning af kompostpladsen, der principielt er
godkendt af bestyrelsen med en samlet udgift på 15.000 kr.
I forbindelse hermed har bestyrelsen indsendt 5 ansøgninger til fonde om tilskud til etablering
af kompostplads. Der er modtaget afslag fra den ene, og der afventes svar fra de øvrige.
Som tidligere oplyst er der sket en udskiftning svarende til 10 haver.
De ledigblevne haver er først sat til havebytte. I forbindelse med udlejningen har bestyrelsen
sikret sig, at de nye medlemmer er godt orienteret om haveforeningen, herunder forpligtelsen
til at deltage aktivt i fællesskabet med pasning af fællesområder, deltage ved
fællesarbejdsdage samt naturligvis passe egen have i forhold til de gældende ordensregler.
Bestyrelsen har udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan, og har igangsat en systematisk
renovering og vedligeholdelse af de eksisterende bygninger.
På budgettet for 2016 er foreslået afsat beløb til opførelse af to mindre redskabsskure med
udhæng. Det ene til erstatning af det faldefærdige redskabsskur i Skolehaverne, det andet som
nyt i området Solbakken, hvor man har meget langt til redskabsskure.
Opsætning af redskabsskurene vil kræve en godkendelse i kommunalbestyrelsen, da der i
henhold til lokalplanen ikke må opføres ny bebyggelse på haveforeningens område.
Der kan dog, med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse, opføres mindre havehuse og
overdækninger, som har tilknytning til områdets anvendelse.
På trods af de store investeringer i toiletterne, var der stadig problemer med kloakken.
En undersøgelse viste, at rørene i afløbet nede i jorden havde forskubbet sig.
Rørene er nu udskiftet og dette skulle afhjælpe problemerne, men man skal fortsat brug
toiletspanden til hygiejnebind, tamponer, engangsbleer o.l.
Haveforeningens værktøj og maskiner er blevet organiseret bedre, og vi har fået overblik
over hvad vi har.
Bestyrelsen har arrangeret 2 foredrag i 2015, et ved Jens Juhl om kompostering og et om bier
ved formanden for Nordsjællandske Bivenner Bodil Branner.
Der har været pænt fremmøde på de tre fællesarbejdsdage, hvor der er blevet arbejdet
energisk. Arbejdsdagene har hidtil ligget udelukkende på søndage.
For at sikre at alle, uanset arbejdssituation, har mulighed for at deltage, har bestyrelsen
besluttet, at mindst en arbejdsdag fremover skal være på en lørdag.
Efter en afstemning herom har alle områderne fået navne.
De fire navne er herefter Solbakken, Smørhullet, Hylderne og Skolehaverne.
Der er blevet oprettet CVR nummer for haveforeningen.
Der er i samarbejde med Lise Vium udarbejdet et kort over haveforeningens område.
Bestyrelsen har fremsendt en del nødvendige vedtægtsændringer til afstemning, herunder en
fremrykning af betaling af haveleje og kontingent, således at der bliver betalt forud, og ikke
som nu bagud.
Såfremt bestyrelsen bliver genvalgt vil vi fortsætte den linje vi har lagt, bl.a. arbejde videre
med løsning af kompostproblemerne, fortsætte renovering af bygningerne, inddrage flere af
medlemmerne i fællesarbejdet, gennemgå vedtægterne for yderligere behov for
vedtægtsændringer, arrangere foredrag mv.

