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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 

          Aalborg den 13-03-2017 

Kære alle Havefolk. 
 

Vi rejser os op, og mindes dem, der er gået bort, i året der svandt med 1 minuts 
stilhed.      – 1min.   – tak. 
 
Endnu et år er gået i vores haveforening. Vejret var ikke ligefrem det bedste i 2016 og 
mange oplevede problemer med at drive haverne til det vanlige resultat. Men selvom 
det det var en våd sommer, så var vi mange, der havde nogle rigtig gode stunder i 
vores dejlige haver. 
 
Det våde vejr var faktisk godt for noget – vi har aldrig vandet så lidt – vi fik faktisk flere 
tusinde kroner tilbage fra kommunen, fordi vi havde brugt meget mindre vand end 
vanligt.  
 
Åbning af vandet gik som det plejer – nogle få skader og sprængte rør, men ikke noget 
alvorligt. Der var dog en skade i fælleshuset – det var ikke frost, men en mus som 
havde gnavet i et af plastik rørene i væggen ude i køkkenet. Det var en større omgang 
at få det repareret. Den ydre beklædning måtte af, så skaden kunne repareres udefra.  
 
Men vandet blev åbnet og sæsonen kunne starte. 
 
Noget af det første, der sker hvert år, er jo at vi holder generalforsamling. Sidste år 
blev der ikke valgt noget festudvalg. I stedet har bestyrelsen taget sig af 
arrangementerne. Vi har haft færre arrangementer, men både tilslutning og økonomi er 
god. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at fortsætte denne model – der vil således ikke blive valgt et 
decideret festudvalg, men der opfordres fortsat til, at melde sig til en fra bestyrelsen, 
hvis man gerne vil hjælpe, eller har en ide til et arrangement. 
 
Som formand vil jeg og bestyrelsen gerne sige en stor tak til alle de frivillige kræfter 
som har bidraget positivt, det være sig stort eller småt, til vores forening i det 
forgangne år. Specielt havde vi mange hyggelige timer i fælleshuset og en rigtig god 
høstfest. 
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Kommunen bruger fortsat en del tid på at arbejde med spildevandsudledningen fra 
haverne. Som det står pt. Så ser det ud til at vi skal have almindelig kloakering, men 
der går dog mange år inden det bliver vores tur. 
 
Kommunen har besigtiget læbælterne og der er godkendt og planlagt en beskæring. 
Som I kan se dernede, så er de i fuld gang med dette. Det er glædeligt for haverne i de 
yderste rækker, for så kan de igen få mere lys ned i haverne. 
 
Vort fælleshus og skure havde jo været udsat for grafitti. De er i årets løb blevet malet 
og ser igen pæne ud. Tak til alle der har hjulpet med fællesarbejdet. Vi fik ordnet en 
del ting i området, så det var godt.  
 
Det er jo en tilbagevendende opgave at holde foreningen pæn, så der vil igen i år blive 
indkaldt til fællesarbejde den 22 april. Der skal igen lyde en tak til de frivillige som 
hjælper, og samtidig en påmindelse til de der ikke er flittige til at dukke op. Bestyrelsen 
ønsker ikke at brugt muligheden for at sende gebyrer til dem, der ikke deltager. 
 
Der er foretaget reparationer af kloakken og dele af gulvet i fælleshuset.  
 
Jeg skal lige påminde om, at containerne ved fælleshuset KUN er til køkken affald. Det 
virker næsten tosset, at skulle sige det, men der må naturligvis heller ikke smides affald 
i læbælterne, ved skurene og inde i buskene. 
 
Så siger vi tillykke til årets præmiehaver – det er dejligt at så mange gør en stor 
indsats. Som I ved er der jo et rotations princip så der skal gå nogle år imellem en have 
kan få en præmie. Der er derfor altid gode muligheder for nye haver at komme i 
betragtning til en præmie. Bestyrelsen er altid villig til at give tips til hvad der tæller 
med ved vurderingerne, så kom endelig og spørg.  
 
De fleste haver her i Budumvang er stadig rigtig velholdte. På de mange 
havevandringer vi har gået er antallet af påbud om at fjerne ukrudt fra hækken, klippe 
hæk og rydde op faldet. Det er rigtigt rart at folk stadig har respekt for vore fælles 
regler, og at så mange sætter en ære i, at holde haverne så flotte. Det er jo det det 
også handler om i en haveforening. Det er noget vi kan være stolte af i Budumvang. 
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Derfor har det igen i år været en fornøjelse at gå havevandringer og blive så godt 
modtaget overalt i haven.  Tak for det. 

 
Jeg skal meddele at kommunen har varslet en jordlejestigning på ca. 275 kr. pr. have.  
 
Dette er ikke noget vi i bestyrelsen har indflydelse på. Noget I som medlemmer har stor 
indflydelse på, er den tid vi skal bruge på det administrative arbejde. Det tager rigtig 
lang tid når folk ikke melder flytning. Husk det nu – I skal melde flytning til kasseren – 
det gælder også hvis man skifter e-mail eller telefonnummer. 
 
Som bestyrelse vil vi gerne sige tak til foreningens samtlige medlemmer. Vi har igen i år 
fået en masse støtte og opmuntrende kommentarer. Selvom vi ikke altid kan løse 
sagerne til alles tilfredshed så ender det jo ofte alligevel godt. Hvis I bliver ved med at 
være positive og kæmpe for fællesskabet så er det en fornøjelse at bruge sin 
sparsomme fritid på at få vores dejlige forening til at køre. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
 

Bestyrelsen  


