Ørestad Urbane Haver
Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling
Onsdag d. 23. februar 2011 kl. 19.00-21.30 i Kvarterhuset i Jemtelandsgade (Flexrum 1,
Jemtelandsgade 3, København S).
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af årsberetning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forslag
5. Vedtagelse af kontingent
6. Forelæggelse og godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Ved generalforsamlingen deltog i alt 20 personer. 12 deltagere med have, 8 personer fra ventelisten.
Til dirigent valgtes Klaus Knudsen
Til referent valgtes Else Madsen
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamling var lovlig varslet med indkaldelse 8/22011 og med dagsorden som fremgår af foreningens vedtægter.
Pointering af at man kun har stemmeret, hvis kontingent ses indbetalt rettidig (senest 23/2-2011)
Personer på venteliste har ikke stemmeret. Opførelse på venteliste er gratis.

2. Årsberetning
Formanden Mikka fremlagde årsberetning.
Der har i løbet af året været flere arrangementer. Besøgsdag i forbindelse med sæsonåbningen af
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Plug N Play, hvor alle var velkomne til at kigge forbi. Her blev serveret en lækker tomatsuppe.
Plante-pil-dag. Vinden i området er en stærk samarbejdspartner. I et forsøg på at dæmme lidt
op for vinden, besluttede man at omkranse området med pil. I den anledning, kom en hel del
jordskokker til veje (hvor de så end kom fra). Disse jordskokker blev fluks genplantet (til
orientering er de meget svære at komme af med, når de først er kommet i gang med at gro).
Lugedag, hvor der bl.a. skulle luges på de fælles arealer. Her blev fjernet rigtig meget
ukrudt, bla. på blomsterhøjen, der i 2010 har været et lidt forsømt område.
Det spirer rigtig godt i jorden herude, og mange fik stort udbytte af deres haver. De nye naboer Plug
N Play skaber meget liv i området. I årets løb har der været besøg af mange duer, der spiser af vore
ærter og jordbær, samt en enkelt and, der indlogerede sig og senere også udrugede sine ællinger i
haverne.
Foreningen har fået ny hjemmeside.
Foreningen har foretaget bankskifte.
Desuden (oplysninger fra salen):
En artikel om haverne er skrevet af Dansk Arkitekturcenter. Der har været besøg af et hold svenske
studerende, der har skrevet en artikel om haverne. Et enkelt besøg fra USA, hvor man var
interesseret i projektet.
Københavns Kommune har skrevet en artikel om de urbane haver i deres publikation
Frivillighed i det fri. Urban Green Network fra Österbronx har vist interesse for eventuelt
samarbejde. Grøn Stue fra Nordvest har også vist interesse for et samarbejde, eventuel udbygning
med satelithaver. Dejligt med den store interesse, der er omkring projektet.

3. Årsregnskabet
Blev fremlagt af kasserer Kirstine.
Foreningen har foretaget et bankskifte fra Handelsbanken til Nordea. Dette grundet de meget høje
gebyrer på en meget lille konto.
Jordanalyse: er blevet foretaget, og viste at der er meget fin grokraft i jorden.
Pilehegn: Er med til at skærme for den skrappe blæst. Mere forventes plantet i det kommende år.
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Arrangementer: indsatsen for flere arrangementer forventes øget.
Vand: Foreningen har endnu ikke fået opkrævning for vand, men der har i 2010 været måler på
vandposten, så vi forventer, at der kommer en fast post i regnskabet. Foreløbig sætter vi blot penge
af.
Årsregnskabet blev herefter godkendt. Det blev oplyst, at man ville forsøge at søge midler fra
forskellige fonde.

4. Forslag
Ingen indkomne forslag.
Der blev stillet spørgsmål vedrørende toiletforhold. Toiletterne er forbeholdt Plug N Plays
foreninger, men hvorledes med rengøring? Dette spørgsmål er ikke helt afklaret. P.t. ser toiletter
meget uhumske ud, hvorfor der må søges alternative løsninger til forrettelse af nødtørft. Forslag
modtages gerne.
Kan man gøre noget for at forhindre vandalisme, børn, der hiver gulerødderne op af jorden,
og cyklister, der blot kører igennem arealet. Pilehegnet, der er plantet, således at der kun er én
indgang til arealet, skulle være med til at skærme lidt. Arealet er offentligt, og skal vedblive at være
det.
Spørgsmål omkring bier, hvorfor disse ”farlige bæster”? Det forventes, at der bliver opstillet
bistader i år med pasning via proffesionelle bi-avlere. Bier hører en økologisk have til, og hvis man
lader dem i fred og passe deres arbejde, er de ganske fredelige.

5. Kontingent
Økonomien tillader, at kontingent ikke forhøjes. Budgettet ses med minimal overskridelse.
Hvorfor den store reserve? Stammer fra fondsmidler, der ikke er blevet brugt, men som kan bruges i
forbindelse med en eventuel flytning af haverne. Lige nu har man en aftale med By & Havn, der
rækker til 2015. Herefter ny genforhandling.

6. Budget for 2011
Ved kasserer Kirstine. Budgettet for 2011 gennemgåes og forklares. Der fremkommer forslag om at
afsætte 500 kr. i budget til eventuelle toiletudgifter. Budgettet godkendes.
Det oplyses, at der pt. er 65 haver, at der bliver to nyetablerede fra for meget fællesareal (og
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hvem skal luge her), endnu to forventes etableret således i alt 69 haver.
Der er p.t. 52 personer på venteliste.

7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer og 1-2 suppleanter. Alle nuværende fem personer i
bestyrelsen ønsker at fortsætte. Hanne Jürs ønsker ikke længere at være suppleant.
Som suppleanter valgtes Nooriya og Sofie. Tak til jer.

8. Revisor
Som revisor valgtes Miljøpunkt Amager, der på tilfredsstillende vis har foretaget revision det
foregående år.

9. Eventuelt
Der efterspørges hyppigere nyhedsmail, dette m.h.p. referat fra bestyrelsesmøder, billedformidling
etc. Man vil forsøge at få nyhedsformidlingen på programmet, spørgsmålet er hvorledes, om det
evtentuelt skal være via hjemmesiden. Der arbejdes videre med forslaget.
By & Havn, der støtter projektet, har en forventning om to arrangementer pr. år, og gerne
flere.
Mødet sluttede herefter. Takker alle for god ro og orden.

