Beretning for 2020 Haveforeningen Vibelund.

2020 begyndte som så mange andre år med januar og februar, der var
konstateret Covid-19 også kaldt Corona i flere lande fjernt fra Europa. Men
så kom marts og Coronaen var pludselig tæt på os og, jeg mener at det var
d. 11. marts, statsministeren Mette Frederiksen tonede frem og sagde at
Danmark skulle lukke ned for at begrænse Coronaen. Så fra d. 12. marts var
der lukket stort set over alt, vi havde nået at holde vores generalforsamling,
som jo skal holdes i jan. feb. Vore øvrige arrangementer blev aflyst selvom
der blev løsnet lidt, så man måtte mødes nogle få stykker. Der blev ikke
spillet Petanque og vores Pinsemorgen arrangement blev aflyst.
Tilbage i 2018 havde Odense byråd besluttet, at der skulle renovation ud i
kolonihaverne, for der var problemer med dagrenovationen i kolonihaverne,
det var nu ikke noget vi mærkede til. Men i løbet af efteråret 2019 skulle vi
tilmelde os, med det antal containere som vi regnede med vi skulle bruge.
Der gik så lidt længere tid end det egentlig var meningen inden renovationen
kom i gang. Der blev tilmeldt markant flere spande og containere end
renovationen havde regnet med. Der skulle laves nogle pladser med fliser,
som containerene kunne stå på, så renovationsfolkene let kunne køre
containerne ud til bilen. Allan og Jette påtog sig hvervet og lavede også en
formen afskærmning ved pladserne, det vil jeg endnu en gang sige dem tak
for. De omtalte pladser blev udpeget sammen med folk fra Renovationen.
Der blev også udpeget 2 pladser til haveaffald, men her trak Renovationen
sig tilbage og sagde, at der kun kunne være én plads til haveaffald. Når jeg
nu lige nævner affald, ville det jo være dejligt om man kunne finde ud af at
sortere det rigtigt og ikke sætte affaldssække ved siden af containerne. Hvis
det ikke passer sammen med det der skal i containerne, så er det måske noget
man selv skal køre på genbrugsstationen. Det gælder også haveaffald, det

skal være konposterbart haveaffald og sække skal tømmes. Der skal ikke
bygningsaffald og andet ikke komposterbart i ej heller malet eller
trykempreneret. Fordi affald ligger i haven er det jo ikke sikkert, at det ér
haveaffald.
Det var meningen at havelejen skulle have været sat ned i 2020, da den var
blevet øget med Kr. 200,- pga stort vandspild, som vi fik undersøgt af Fyns
Termografi APS med måleudstyr. De fandt 3 – 4 steder med små utætheder
og én med et ordentlig læk. Da vi havde fået det lavet, så regnede vi med at
vi kunne sætte havelejen ned med de Kr. 200,-, men så kom renovationen
og vi beholdt havelejen på Kr. 2.300,- i 2020 vel at mærke.
Efter hånden som året gik blev der åbnet yderligere, så vi besluttede at holde
en sommerfest i august. Morten, vores kasserer, havde solgt en del effekter
på auktion via vores FB-gruppe og fået en del penge ind den vej, så vi satte
prisen til Kr. 50.- pr voksen person børn kom gratis med, ikke voksne børn.
Vi angagerede os med Ole, som også lavede helstegt gris til os for 3 år siden
til vores 60 års jubilæum, vore trofaste piger, Dorte, Jette og Anny lavede
tilbehør flødekartofler, kartoffelsalat, salat og flûtes. Det skal de selvfølgelig
have en stor tak for. Der blev stillet telte op, der blev lejet stole og en
sluchice maskine, borde og nogle stole havde vi selv. Der var på et tidspunkt
tilmeldt 87 personer, der var så nogle der faldt fra af forskellige årsager, men
så vidt jeg husker var vi ca. 75 der havde en hyggelig eftermiddag og nogle
også aften. Mens der blev spist blev der solgt lotteri i stor stil, vi havde
rigtig mange flotte gevinster 69 i alt fra Renovationen, Karen Rasmussen
Rengøringselskab, Pårup Kloakservice, Poul Schou, Planteskolen Ellebæk,
Hjadstrup vognmanden, Bemipa, OHS, Kolonihaveforbundet, Albani
(Morten) og foreningen. Da vi ikke havde holdt Pinsemorgenarrangement
var der jo lidt der skulle ordnes, det var et par, som havde fortjent en
flidspræmie, for at overtage en håbløs have og få et godt resultat ud af
anstrengelserne i løbet af det første år. Det var Mette og Christian i have nr
7. Der var diplom og en lille gave så endnu en gang til lykke med det
Bestyrelsesudflugten med OHS blev desværre også aflyst.

Skolehavernes præmieuddeling blev aflyst, skolehaverne havde slet ikke
været i gang i 2020. Vores egen præmiefest i Marienlystcenteret blev også
aflyst, det var ellers Vivi og Michael i nr 146, som havde fortjent
foreningens ærespræmie, Leif og Lene nr. 128, Anne Marie Breide nr138
og John Vendelbo nr 124 fik alle Kolonihaveforbundets 1. præmie, de fik så
bare udleveret deres præmie i Foreningshuset, men alligevel endnu en gang
til lykke med æren.
Der blev lukket for vandet d. 08. november og læst målere af. Stor var vores
undren da vi havde læst måleren af oppe ved Holstedvej, men der havde jo
også været en læk ved et par udgravninger, det forklarer jo en del.
Kort efter vores Julefrokost gik vi ind i et næsten totalt nedlukket 2021.
Vinterhanen blev ødelagt i vinterens løb og ved den lejlighed opdagede vi
at dyrekoloniens vinterhane slet ikke gå over deres egene målere men kun
over HF-Vibelunds, så hvis vi skal finde ud af hvor meget vand dyrene
bruger om vinteren er det ikke tilrådeligt at udskifte eller reparere
vinterhanen før der åbnes for vandet i 2022. For det vand, der måles på
måleren ved kastanjealléen om vinteren er det vand der bruges på hhv. vores
og dyrekoloniens vinterhaner.
Påtrods af nedlukning fik vi åbnet for vandet d 27. marts. Der var nogle
frostsprængninger efter de dage og nætter med stærk frost ned til -18 grader.
I løbet af dette forår fik vi også et par ekstra containere til restaffald, det har
så vist sig ikke at være tilstrækkeligt, så vi har bestilt ekstra tømninger i juni,
juli og august måneder. Det håber vi så at det rækker, men stadig væk, hvis
der ikke er plads i containeren så for guds skyld lad være med at sætte affald
i sække ved siden af containerene, og affald som slet ikke hører til i de
containere vi nu en gang har, så skal det jo køres på genbrugsstationen.
Der blev åbnet lidt mere, så vi afholdt vores tilbagevendende Pinsemorgenarrangement. Denne gang var der som sædvanlig kaffe/te rundstykker til de
morgenfriske, samt en lille ”morgenstarter” Vi havde lotteri med fine
gevinster fra vore samarbejdspartnere. Der var ikke nogen jubilarer i år der
var heller ikke nogen der havde fortjent en flidspræmie, men vi havde jo

lovet at hvis man tilmeldte sig på BS så ville man deltage i lodtrækning om
2 x 500 kr. Disse 2 x Kr. 500,- gik til Susan i nr. 32 og Bettina i nr. 47.
Så vil jeg lige sige, at der er præmiefest i Marienlystcenteret lørdag d. 25.
sept. Og det starter kl 1200.
Da vi jo i dag d. 1.juli har brugt halvdelen af 2021 vil jeg afslutningsvis
ønske jer alle en god sommer og en god 2. halvdel af haveåret 2021.
Tak for at have fået lov til at være formand hér i 14 år 4½ måned. Det var
oprindelig slet ikke meningen, at jeg skulle have været formand endsige i
bestyrelsen. Men som jeg husker det, blev jeg nærmest presset til at opstille
af daværende formand Preben Michelsen og Kredsformand Poul Pedersen.

Formand , Jørgen Erik Jørgensen

