HAVEFORENINGEN
SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007

Formandens beretning 2016
Haveforeningen har 10 års jubilæum i år, da den blev oprettet ved en stiftende
generalforsamling den 21. april 2007.
Foreningen har 69 medlemmer pr. 1. april 2017 fordelt på 88 haver.
Der skete i 2016 en udskiftning svarende til 10 medlemmer, og der er 18 på ventelisten pr. 1.
april 2017.
På generalforsamlingen i 2016 annonceredes det, at bestyrelsen ville fortsætte den linje vi har
lagt, bl.a. arbejde videre med løsning af kompostproblemerne, fortsætte renovering af
bygningerne, inddrage flere af medlemmerne i fællesarbejdet og gennemgå vedtægterne for
yderligere behov for vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har holdt 5 møder i 2016 og 1 møde i 2017.
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 fortsat i 2016
Rigtig mange, svarende til betydeligt over halvdelen af medlemmerne, har meldt sig til en
fast opgave.
Der er som vanligt ydet en stor indsats fra medlemmerne på de 3 fælles arbejdsdage, bl.a. ved
arbejdet med at formindske kompostbjerget.
En stor tak til alle der har bidraget til at holde vores haveforening pæn.
Af de tiltag der er sat i gang i årets løb, kan særligt nævnes følgende.
Kompostgruppen har med Leif Djurhuus som bygmester, opført et meget flot komposthegn.
En stor tak til alle specielt bygmesteren for det flotte arbejde.
I forbindelse med byggeriet har bestyrelsen indsendt 5 ansøgninger til fonde om tilskud til
etablering af kompostplads. Der er modtaget afslag fra alle.
Kompostgruppen oplyser, at komposthegnet er færdigbygget, men det må ikke benyttes før
det er gjort klar til brug.
På dette tidspunkt vil der blive udsendt en vejledning i hvordan man skal benytte det, hvad
der må komme i, hvor det skal lægges, hvordan det skal forbehandles osv.
Indtil da afleveres haveaffald som hidtil, jfr. ordensreglerne.
Kompostbjerget lukker først helt den 1.1.2018.
Der har i september været en gennemgang af områdets beplantning med en repræsentant fra
kommunen, Park og Vej. Større træer må kun fælles med kommunens tilladelse. Park og Vej
har udpeget hvilke træer det anbefales at foreningen fælder.
Bestyrelsen har udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan, og har igangsat en systematisk
renovering og vedligeholdelse af de eksisterende bygninger. Det har på grund af det store
arbejde med komposthegnet dog været nødvendig at udskyde en væsentlig del af de
besluttede arbejder.
På budgettet for 2017 er fortsat afsat anlægsbeløb til opførelse af to mindre redskabsskure.

Kommunen har givet tilladelse iht. lokalplanen til nedrivning af det faldefærdige skur i
Skolehaverne samt til opførelse af to redskabsskure i hhv. Skolehaverne og i Solbakken.
Det faldefærdige redskabsskur i Skolehaverne blev nedrevet på en fælles arbejdsdag.
Der er den 28. marts 2017 givet konkret tilladelse til opførsel af de 2 redskabsskure.
Medlemmerne specielt i de to områder opfordres til at hjælpe med til opførelse af de nye
skure.
Bestyrelsen har arrangeret foredrag i 2016 ved foreningen Pindsvinevennerne om pindsvin.
Der har været pænt fremmøde på de tre fællesarbejdsdage, hvor der er blevet arbejdet
energisk.
Bestyrelsen har fremsendt en del vedtægtsændringer til afstemning, herunder at det er
bestyrelsen der kan opsige medlemmer, at alle medlemmer betaler samme kontingent, og at
bestyrelsen fraset posten som formanden konstituere sig selv.
Vedtægtsændringerne blev godkendt på det ekstraordinære møde
Såfremt bestyrelsen bliver genvalgt vil vi fortsætte den linje vi har lagt, vi vil bl.a. sørge for
at de to nye redskabsskure bliver bygget, fortsætte renovering af bygningerne, få ryddet op i
beplantningen udenfor haverne, arbejde videre med løsning af kompostproblemerne samt
inddrage flere medlemmer i fællesarbejdet.

