Ørestad Urbane Haver
Referat fra generalforsamlingen d. 8. februar 2012
Der var til generalforsamlingen 15 fremmødte,
11 nuværende medlemmer: Jann, Mikka, Lis, Ida, Anne Marie, Kristoffer, Peter, Else, Kirstine,
Jesper og Lea
Tre indtegnet på venteliste: Stinne, Amalie, Barbara
Repræsentant fra Miljøpunkt Amager: Hodan
1. Valg af referent: Else Madsen
2. Dirigent: Kirstine, der meddelte, at generalforsmliingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne
3. Årsberetning, Mikka
a. Året startede men friske, nye kræfter i bestyrelsen, og der er tilkommet mange nye
medlemmer det forløbne år.
b. Foreningen har etableret højbede i en pocketpark i Ørestad, på opfordring fra
Grundejerforeningen Ørestad City. Arbejdet er igangsat og forsættes i 2012.
c. Der har været en del arrangementer i det forløbne år: Åbent hus, Kulturdag,
”Økoguruen” Jens Juhl har været på besøg og delt ud af sin viden, havetur på
Nørrebro.
d. Der er for nuværende 98 på venteliste til en have
e. Der er 63 haver og 50 højbede til rådighed
f. Miljøpunkt Amager har opstartet tiltag til nyt netværk for urbane haver
g. Haverne har haft besøg af dræbersnegle (giv dem venligst et hak med spaden)
h. Der er udarbejdet nyt velkomstbrev til nye medlemmer med anvisning for brug af
haven
i. Opfordring til brug af facebookside med meddelelser, annoncering etc.
j. Nøglen til toiletterne (røde ved parcour-banen) hænger ved vandpost-nøglen
4. Kirstine gennemgik regnskabet. Udgiften til etablering af højbed er blevet større end
forventet, grundet tyveri af førstleverede paller. Anne Marie ønsker tydeliggjort, hvor
mange indbetalinger, der i alt er indkommet. Herefter godkendes regnskabet.
5. Ingen indkomne forslag
6. Kontingent fastholdes som nuværende 200,-/år
7. Budgettet vedtages med en lille rettelse
8. Valg til bestyrelse
a. Kirstine, kasserer og ventelisteadministrator, fortsætter gerne
b. Jesper, næstformand, fortsætter gerne som suppleant
c. Jann menigt berstyrelsesmedlem, fortsætter gerne som suppleant
d. Mikka, formand, fortsætter gerne som bestyrelsesmedlem
e. Ida, vil gerne ind i bestyrelsen
f. Else, vil gerne ind i bestyrelsen
g. (Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsespladserne bl.a. fordeles, finder sted fredag den 24.
februar 2012 hos Else på adressen Sølvgade 89 1, 1307 København K
9. Claus fra Miljøpunkt Amager vili gerne være revisor igen i år.
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10. Eventuelt
a. Portene til højbedene er væltet i efterårsstormen. Grundejersekretariatet skal
kontaktes. Mikka tager kontakten
b. Plantebyttedag: Vi vil forsøge at etablere et lille sted, hvor man kan sætte sine
overskudsplanter. Ved overtagelse af have bliver mange planter ofte gravet op og
smidt ud. Måske andre kan bruge disse planter. Der vil blive sat opslag op, hvor du
kan orientere dig.
c. Kompostbunken skal fjernes, vi skal fordele vores kompostmateriale i egen have, og
grave det ned, da det er god gødning for jorden.
d. Dræbersneglene: hold øje med dem og slå dem ihjel
e. Vedr. bier: indtil videre, så nøjes vi med bi-besøg fra Bella-centret og Bella Sky

