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Hej

Godt nytår og glædelig bagjul

Jeg er formand i HF1934.

Jeg foreslår at der kommer en form for ramme til aflønning af de forskellige kolonihavebestyrelser i Arhus kommune
Jeg ser gerne at det er noget der kommer (oppe fra) fra kredsen, da man hurtigt kan gøre sig upopulær i sin
haveforening, hvis man går ind og skal beslutter den slags.

Mit forslag går ud på at finde en måde , hvorpå man kan aflønne alle bestyrelser ens. Eksempelvis kan man aflønne i

forhold til, hvor mange haver der er i de enkelte foreninger.

f.eks. kunne der gå 100kr (tænkt eksempel) fra hver enkelt havelejeikontigent eller lign. Til bestyrelsens medlemmer,
som de så indbyrdes deler mellem sig, eller bruger på noget socialt.

Håber der er stemning for lidt debat omkring emnet, da jeg synes der kommer mere og mere ansvar og derved
arbejde, til bestyrelserne.

Ps. Dette forslag er fra mig alene og er ikke blevet debateret indbyrdes i vores bestyrelse.

Venlig Hilsen
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15. januar 2021

Forslag til Aarhus kredsens generalforsamling lørdag den 2T.februar 2O2L

Forslagsstillere: HF Marienlyst og HF SØlyst og HF1934

Forslag L+2+3 ang styrkelse af kommunikation og information mellem kredsen og foreningerne.

Forslag L:

Det ønskes at generalforsamlingen stemmer om følgende henstilling til kredsbestyrelsen

Der stemmes om f6lgende:

Generalforsamlingen henstiller til kredsbestyrelsen at opprioritere kommunikation med og information til
foreningernes bestyrelser, således at S 2.i vedtægterne- Kredsens formål og virke - kan opfyldes.

Specielt Ønskes der at der sættes fokus på at

o At der tages telefoner i kontortiden og at henvendelser behandles hurtigst muligt
o At henvendelser på mail besvares hurtigst muligt
o At hjemmesiden opdateres løbende med relevant og tidssvarende overskuelig og uddybet

information til foreningerne og medlemmer
- Herunder uddybende mødereferater, information, vejledninger og anden vidensdeling

r At der udarbejdes skriftlige vejledninger til gænge procedure
o At ikke beskrevne regler beskrives skriftligt
r At foreningerne får direkte besked - og i god tid - om f.eks, møder, tidsfrister, åbne og

lukkedage på kredsen
o At der skrives nyhedsbreve med jævne mellemrum om vigtige ting kredsen mener

foreningerne skal have kendskab til f.eks. fra kredsens og byggeudvalgets daglige arbejde,
samarbejdet med kommunen og samarbejdet med forbundet, uddybning af vigtige punkter
fra bestyrelsesmØder m.m.

e At der laves et aktivt tiltag for at høre forrentningerne hvilken information og

kommunikation de aktuelt kunne efterspørge eller bidrage med så foreningerne aktivt kan
deltage i fremme af 5 2.i vedtægterne- Kredsens formål og virke

Forslag 2

Der stilles forslag om at det vedtages at
"Ansvaret for at ovenstående opgaver udføres, varetages fremover af et bestyrelsesmedlem med status af
kredssekretær, hvis primære ansvarsområde er sekretæropgaver som at dokumentere, kommunikere og
informere til og med foreningerne - via kanaler som hjemmeside mail, nyhedsbreve og telefon, sociale
medier og online mØdefora.

Forslag 3

lfølge vedtægterne 3.2.f er der mulighed for at der kan vælges en kredssekretær på generalforsamlingen.
Alternativt udpeges sekretæren ifølge vedtægterne 55.2.7 ved det første møde efter generalforsamlingen.

Der stilles forslag om at det vedtages

3.a " At muligheden for at vælge en kredssekretær tages i brug fra generalforsamlingen 2021ogat der i

202L og fremover vælges en kredssekretær på generalforsamlingen hvert 3. år."

3b. Vedtages 3a ikke, stilles der forslag om "at kredsbestyrelsen fra sin midte vælger en kredssekretær der
varetager de beskrevne sekretæropgaver som sit primære ansvarsområde."
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Jeg vil gerne have 3 punkter til drøftelse.

2 punkter med oplæg fra haveejer i vores haveforening, som
jeg bifalder. Jeg var helt ny formand, sidste år, til jeres
generalforsamling, og var forskrækket over at dette punkt var
uddebatteret. Jeg vedhæfter oplæggene fra haveejeren som
oplæg til debat. TV har i vinter haft en lang udsendelsesrække
der hed "Tilbage til naturen", hvor Hjørring var model for
ændring af holdninger til hvordan vi bedst kan ændre naturen,
så det hele igen kan blomstre, i stedet for at uddø.
Genopretning af naturen.

3. punkt er et forslag til procedure for besøg af byggeudvalg der
skal godkende byggeri i vores haveforeninger.
Venlig hilsen

Susanne Hollund

Formand for Haveforeningen Grænsen

Have 52

E-mail: haveforeningengraensen@gmail. com

Hjem meside: www. haveforeningengraensen.dk
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1,4.1-2021,

Forslag til kredsens generalforsamling om tydelig procedure for besøg i haverne af byggeudvalg.

Når Byggeudvalget henvender sig til formanden om dato for besØg i have, hvor byggeri skal godkendes,

kontakter forma nd haveejeren.

Når formanden har fået hans accept: At han/hun er tilstede vil besøget eller har givet en fra bestyrelsen
fuldmagt til at gå ind i haven, meldes det tilbage pr. mail til byggeudvalget og vedlægger sit
telefonnummer,

Er der flere haver, skriver Formanden, hvilken have vi starter i.

Er Byggeudvalget for tidligt på den eller forsinket, skal der ringes til formand eller repræsentanten fra
bestyrelsen til aktuelle besØg. Her drøftes det pr. telefon om besøget kan gennemføres, eller skal udsættes

Vh Susanne Hollund

Formand for haveforeningen Grænsen, Århus N



Forslag om adgang til at holde bier i kolonihaveforeningen Grænsen

Jeg skal hermed foreslå, at Haveforeningen Grænsen åbner op for adgang til mindre
bihold

Store monolandbrug og anvendelsen af sprØjtegift i korn- og grøntsagsproduktionen
gør livet svært for vores bier. Og selv om vi ikke kan undvære dem, bliver der færre
og færre af dem. Ud over at levere dejlig honning til bifamiliens ejer, så vil alle i

haveforeningen drage nytte af biernes tilstedeværelse, da de vil bidrage til den
nØdvendige bestØvning af frugttræer, buske og havens blomster.
Bier er - i modsætning til hvepse - fredelige honningsamlere og vil ikke forstyrre
livet i kolonihaverne.

Jeg vil foreslå følgende rammer om adgangen til at holde bier:
o Den må max etableres 2 bistader /bifamilier pr have

o Staderne placeres minimum 2 meter fra skel til naboer/vej/parkeringsplads
o Bistadets flyvehul placeres så det vender væk fra skel - eller alternativt skal

der etableres en forhindring foran flyvehullet på minimum 2 meter (et hegn,

en busk etc), således at bierne er over hovedhøjde, når de krydser skel

o Og husk: Det er tilladt at glæde naboen med et glas nyslynget honning over

hækken @

Med venlig hilsen

SØren Møller Petersen

Have 79



', it

Forslag om adgang til at holde høns i kolonihaveforeningen Grænsen

Jeg skal hermed foreslå, at Haveforeningen Grænsen åbner op for adgang til at man
kan holde nogle få høns i sin kolonihave med det formål at producere æg til eget
forbrug. Hvis man dertil anbringer hønsene i et flytbart bur i urtehaven, kan de
samtidig gøre stor nytte ved at spise skadedyr, ukrudt og ukrudtsfrø, skrabe ijorden
og bidrage med effektiv hønsegødning. Hvis man følger nedenstående instruktioner,
vil et mindre hønsehold hverken larme eller tiltrække uønskede gæster.

Der foreslås følgende rammer om hønseholdet:
o Den kan max holdes 5 hØns pr have.

o Der gives ikke adgang til at holde haner.

o Hønsene må ikke gå frit omkring, men holdes i overdækket hønsegård eller
flytbart bur

o Foderet gives i fodertrug, der forhindrer rotter og mus adgang til foderet. Hvis

der fodres på jorden for at stimulere hønsenes naturlige instinkter for at sØge

efter føde, gives ikke mere end de spiser op i løbet af dagen.
o Overskydende foder opbevares i lukkede beholdere, der er utilgængelige for

mus og rotter

o Og husk: Det er tilladt at glæde naboen med en bakke æg over hækken @

Med venlig hilsen

søren Møller Petersen

Have 79


