Årsberetneing for Haveforeningen Vibelund 2019
Året startede jo lidt lunt, og mange gik og troede, at vi skulle have tidligt forår, det
tegnede da også godt ind til vi kom ind i april. Der blev åbnet for vandet d. 30.marts.
Der blev lukket et par gange da der var problemer med utætte rør og defekte
vandhaner nogle steder.
Et Par dage senere d.5. april havde vi container, det var der mange der synes, at det
var for tidligt, men vi havde vore kalendere fyldt godt op med andre ting, så det var
ikke muligt at flytte containerdagen. Jeg tror da heller ikke, at vi nogen sinde har så
lidt haveaffald i containeren. Men hvis vi skal i gang i haverne bare sådan
nogenlunde tidligt på året så er det jo også rart at komme af med haveaffaldet i god
tid.
Endelig fik vi også sidste år gang i nogle billige forsikringer. Tidligere havde
forsikrings selskabet krævet at ½ delen af foreningens haver skulle være med og så
var der kun mulighed for én slags forsikring. Men nu skulle vi blot være 10 haver og
der er mulighed for eneten Brandforsikring eller Brand, Hus og Indbo indtil 150.000,Brand koster Kr. 300,- og Hele pakken Kr. 1.110,-. 2020 priser. Vi er nu ca 60
medlemmer der er med så der er jo et stykke vej endnu. Man skal jo lige huske på at
det er obligatorisk med mindst en Brandforsikring. Den kan man selfølgelig godt
have i en andet forsikringsselskab.
D. 9. juni var det Pinsedag og som sædvanlig var der Pinsemorgenarrangement med
kaffe/te og rundstykker og en lille morgenstarter. Der blev også solgt lotteri til den
store guldmedalje. Vi havde som sædvanlig mange fine gevinster fra vore gavmilde
samarbejdspartnere. Renovationen, Pårup Kloakservice, Honning manden, Odense
Motorkompani, Poul Schou, Hjadstrup Vognmanden, Ellebæk Planteskole, Vores
rengørings firma Karen Rasmussen, Foreningen havde også et par ting med. Der var
ikke nogen Jubilarer i 2019, helt mærkeligt, der var heller ikke nogen der havde
fortjent en flidspræmie, det har der nu ikke været de sidste par år, men det kan jo
være at det kommer, der er da 5-6 stykker der i 2019 har overtaget det vi kalder en
håbløs havem så hvis de når at få et godt resultat i år eller næste år, ja så er der måske
et par stykker, der har chancen, der er også en enkelt jubilar i 2020. Dagen før pinse

arrangementet afholdt Aktivitets udvalget loppemarked, der var teltet fyldt med boder
af forskellig art og købelystne fra haverne og nabolaget kom forbi og gjorde lidt
indkøb.
D. 15. juni, Valdemarsdag og Dannebrogs 800 års fødselsdag var der
Bestyrelsesudflugt med Odense Havelodselskab. Vi var på fangel Kro og fik kaffe og
lagkage, hvorefter vi kørte til Skolehaverne på Falen, hvor vi fik en forklaring og en
rundvisning af Thomas Høgedal, derefter ind til naboen HF- Rosenbækken inden vi
kørte til Fangel Kro for at få en dejlig 3 retters middag og en svingom til musik af
Henrik Troelsen fra Bogense.
D. 26. juni var jeg ude i Skolehaverne, hvor der blev gravet kartofler op og vejet, så
man kunne finde en Kartoffeldyrker mester. Der blev gravet 5 planter op og der var
mange der havde omkring 2 kg men der var én der havde lidt over 3 kg. Han var
faktisk bedre end dem der vandt DM i kartoffeldyrkning for der var kun lige godt 5
kg men på 10 planter.
D. 22 juni var der arbejdslørdag, der kom ikke så mange som vi havde håbet på, men
vi fik da klippet vore hække, så det var klar til at blive smidt på containeren, som
kom d. 5 juli. Men til dem der var der, det var da dejligt at I kom, der kommer måske
lidt flere næste gang.
D. 21. august var der affalds info i OHS med folk fra Renovationsselskabet, sjældent
har vi dog været med til noget der var så forvirrende som det. Men senere d. 16 dec
havde vi nogle andre fra renovationen i haveforeningen for at se hvor der kunne laves
et par pladser til containere til husholdningsaffald. Det skal der så ved indkørslen til
den store P-plads og på hjørnet af P-pladsen bag foreningshuset. De to steder skal vi
så have lagt 6-10 m2 fliser så containerene er nemme at flytte med. Vi fik også en
pris på Kr. 166,20 pr have pr år, dertil bliver der så også fjernet haveaffald og
storskrald, der skal vi bare ringe til dem, så kommer de en dag når det passer ind i
deres ruter. Så det der med container til haveaffald er slut. Der bliver 2 pladser hvor
der må lægges haveaffald i 3 perioder af 14 dage, så må de fleste da kunne komme
med på vognen. Mht storskrald, det må vi snakke om når og hvis det bliver aktuelt.
Da der skal laves de pladser til containere har vi sat lidt penge af på budgettet under
byggeri.

D. 28 sept var der præmiefest i Marienlystcentert. Vi havde 5 dygtige havelejere der
havde fortjent en præmie. Det var Dorte i have 2 som fik Kolonihaveforbundets
Ærespræmie, Jette i have 52 fik Odense Kommunes Ærespræmie, Gitte i nr 141 fik
HF-Vibelunds Ærespræmie, Remzija i nr. 33 fik Kolonihaveforbundets 1 Præmie og
Mie i nr 28 fik også Kolonihaveforbundets 1. Præmie. Der skal da herfra lyde endnu
et stort TIL LYKKE til de dygtige havefolk. Der var selvfølgelig også festtale denne
gang af vores konsulent Jeremy Dean. Der var også en dejlig frokostbuffet om end de
var lidt hurtige til at fjerne buffetten. Der var også musik under spisningen og
bagefter til lidt hygge og socialt samvær af Henrik Troelsen fra Bogense, en dejlig
eftermiddag og en dejlig tradition.
Vi havde gennem hele året fulgt vores vandforbrug og på måleren ved Holstedvej,
som dækker nr. 101 – 157 har vi i de år jeg har været formand aldrig brugt så lidt
vand før 760 m3. normalt ca. 1000 m3 men i 18 var der løbet næsten 2000 m3
gennem måleren. Det viste sig at være en fejl ved montering af ny måler, så derfor
indviljede Vandcenter syd at tilbagebetale Kr. 19.255,80. Det så lidt værre ud for
måleren i plantebæltet oppe ved den nye fjernvarme pumpe, den måler dækker både
den gamle afd nr. 1 – 66 og afdelingen med nr. fra 71 – 100 der var der brugt 3020
m3 mod 3305 i 18 og 1750 m3 i 17, så her regnede vi med at der var noget galt, så vi
alierede os med Fyns Termografi, som har lytteudstyr til at finde frem til utætheder i
skjulte rør. Der var et par småting og en enkelt stor lækkage, som vi så skal have
repareret her i vinterens løb. Vi håber så på at komme ned på et normalt vandforbrug
på den sidste måler også.
Jeg lovede jer jo sidste år, at vi ville sætte havelejen lidt ned igen, hvis vi fik
normaliseret vandforbruget. Men så kom jo så det med renovation og lidt penge til at
lave de platforme til containere og indhegning af pladser til haveaffald, som vi regner
med vil koste ca Kr. 200,- på have. Så vi fastholder havelejen på Kr. 2.300,- + Kr.
175,- for toiletordning. Havelejen er også sammensat af kr. 2.200,- i jordleje, alm
omkostninger og kontingent til OHS og Forbund + Kr. 100,- til Vandfond, beregnet
til reparation evt. udskiftning af hoved ledning.
Så er der noget jeg slet ikke har nævnt. Der har selvfølgelig også været spillet
Petanque i 2019. Det vil der også blive i år. Der åbnes for vandet lørdag d. 28. marts,
hvis vejret tillader det, det er jo før sket at vi har været nød til at udsætte åbningen p.
g. a. frost. Der bliver beskærings- og podenings kursus lørdag d. 4. april kl 1400 i
haveforeningen Egebæk, der vil også blive omtalt hvordan man får mistelten til at

vokse på æbletræer. Aktivitetsudvalget lovede ellers at lave en aktivitetskalender for
2020, men da jeg ikke har set den endnu kan jeg ikke sige så meget om hvad der
ellers bliver. Men jeg ved da, at der har været talt om Pileflet, Loppemarked og
måske Fodbold for sjov, måske et lille skt Hans bål oppe ved Petanquebanen, og
selvfølgelig Pinsemorgenarrangement.
Så har jeg ikke så meget andet end ønske jer alle et godt og frodigt haveår 2020,
måske lidt mindre regn sidst på sæsonen.
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