Årsberetning for Haveforeningen
Vibelund 2018.
Året startede vejrmæssigt ret mildt, vi gik og
regnede med at vi skulle tidligt i gang med
havearbejdet i år, vi havde sat lørdag d. 24. marts af
til at åbne for vandet. Men så skal jeg nok love for
at faderfrost kom med sne og kulde, så åbningen
blev udsat til søndag d. 8. april. Vi havde til lejligheden fået vores egen
flagsang, der var alligevel næsten ingen der kunne synge ”Der er ingen ting
der maner”, men med den nye sang gik det fint, og hvis I vil vide hvad dét
er for én, så kom og syng med når vi igen åbner for vandet. I år var der så
vidt jeg husker kun et par enkelte utætheder, men så var der et par haner der
løb indendørs, så vi fik en sø ved hækken ved foreningshuset ind mod nr.
66, lige så snart der blev lukket, faldt vandstanden i søen, så det viser jo at
drænet i græsplænen virker. Sommeren huskes som én af de tørreste,
varmeste og længst varende tørkeperioder, efter sommeren og efteråret
derimod var noget regnfuldt. Vinteren har indtil nu været mild og uden
meget frost og sne.
2
Der var container til haveaffald fredag d. 6. april, i forhold til det vejr det
lige havde været var det nok lidt for tidligt, men alle vore kalendere var fyldt
godt og grundigt op, så det var næsten ikke til at finde en senere dato. Det
er jo også rart at få ryddet op i haven så der er til at komme i gang. Der var
også container fredag d. 6. juli og igen 5. oktober, begge disse dage var der
betydeligt mere i containeren end i april. Vi fik lavet nogle aluminiums
skilte med Parkering forbudt, så det nu ser lidt mere professionelt ud når vi
skal have conrainer. Det går i øvrigt godt med ikke at parkere på P-pladsen
når der skal komme container, bliv endelig ved med det. Vi har også fået sat
en oversigtstavle op ved indkørslen til haveforeningen, suppleret af små
nummerskilte ud for de enkelte havegange, gang nr har jeg aldrig forstået
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hvad man skal bruge til. Ude i villakvarterer med store veje med mange
vænger er der ikke vænge nr, og dér kan både Taxa, Post, Politi, Falck,
øvrige redningstjenester og læger finde rundt. Så vil I jo nok sige, at det er
fordi adresserne kan søges med GPS, det kan de også i Kolonihaverne.
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I løbet af sommeren 2018 fik vi vores nye Lokalplan, som der var møde om
i september 2017. Vi havde en del indsigelser ang. nogle tiltag som ikke var
hensigtsmæssige. Der blev gjort massive indsigelser mod de fleste ting og
de tog såmænd det hele med, så vi er meget godt tilfreds med Lokalplanen,
som samtidig er det de kaldet bonusgivende, dvs. at selvom man ligger i
landzone skal vi ikke længere søge landzonetilladelse når der skal søges
byggetilladelse.
I nyhederne har vi kunnet følge med i hvor mange huse der var for store,
over 60 m2. Det startede med 95 huse i 11 haveforeninger + dem der havde
sagt at de nok skulle ændre på størrelsen af deres byggeri. Der blev givet en
frist til 1. juli 2018, så skulle der kontrolmåles af de enkelte foreninger, det
tog lidt tid inden alle resultater kom ind. Da de så var kommet var der 37,
pressen skriver 41 ?? De 37 har fået en Påtale fra Kolonihaveforbundet om
at få gjort deres byggeri mindre med frist til 15. februar. Hvor mange af dem
der får en opsigelse vides ikke endnu, men vi har ikke nogen her i Vibelund,
der var 3 der var for store og de har gjort hvad de skulle.
I december fik vi en ny bunke breve der skulle sendes ud til de enkelte
havelejere. Her i Vibelund var der 92 der skulle have noget med afløb og
brandsikring, hvis de ligger for tæt på naboen. De fleste blev sendt ud med
mail, dem som vi ikke har email på fik med snailmail, Post Nord. Der er
frist til 1. april.
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På grund af den tørre sommer, eller hvad årsagen end er har vi brugt vand,
som aldrig før, 1998 m3 på måleren ved Holstedvej mod normalt ca. 1000
m3. På måleren i skoven ved dyrekolonien er der brugt 3305 m3 mod 1730
året før. Det betyder i korte træk at vi får en ekstraregning på ca. Kr. 47.000,og at den kvartals mæssige a’conto betaling også stiger med ca. Kr. 12.000,De Kr. 47.000,- har vi, men så er der heller ikke mere at tage af, så da
kontingentet til kolonihaveforbundet stiger med Kr. 53,- pr medlem og til
Odense Havelodselskab stiger det med Kr. 10,- er vi nød til at lade
kontingentet stige med Kr. 300,- således at det bliver Kr. 2.300,- pr medlem
pr år. Så må vi håbe at vandforbruget kommen ned på det sædvanlige niveau
igen. Hvis det gør det vil den årlige haveleje igen blive nedsat i forhold til
aktuelt budget.
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Af arrangementer har vi i 2018 haft Petanque en 5 – 6 gange, med lidt færre
deltagere end sædvanligt, men alligevel fandt vi en vinder hver gang og den
endelige vinder af hele turneringen blev Finn (have 2). Ja han savner lidt
modstand, så kom og vis ham og os hvor gode I er. Pinsemorgen
arrangementet løb af stabelen allerede søndag d. 20. maj. Og ja det er jo i
store træk en gentagelse fra de foregående år, kaffe/te, rundstykker, ost,
pålæg, marmelade og en lille en at starte på. Der var i 2018 to jubilarer. Det
var John fra nr. 124, han haved 40 års jubilæum og Sulejman fra nr. 33 havde
25 års jubilæum. Sulejman døde desværre et par måneder efter. Vi sluttede
af med at sælge lotteri, og i år igen havde vi mange fine gevinster, fra
forskellige erhvervsdrivende, som vi bruger i dagligdagen. Fodbold for sjov
blev desværre aflyst da der ikke var tilslutning til det. Det havde vi en
fornemmelse af, så det blev lavet med tilmelding og der var kun ca ½ hold
der tilmelde sig. De kunne så have spillet til et mål, men hvor sjov er det
lige. Men vi prøver igen i år.
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Skt Hans bålet blev pga. forbud af afbrænding aflyst mange steder også her,
men vi samledes alligevel nogle stykker til lidt grill og hygge, men det er
ikke det samme uden Skt. Hans Bål. Det må vi så håbe bliver muligt i år.
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Bestyrelses udflugten med OHS gik i år til Fangel Kro, hvor der blev
arrangeret ølsmagning med Eddie Szweda, han laver noget godt øl og så er
han en fabelagtig entertainer. Efter at have smagt 5 forskellige øl var der
kaffe og lagkage også på Fangel Kro. Da det var slut, kørte vi til
Haveforeningen Svenstrupengen, som ligger i Skt. Klemens ikke langt fra
Fangel Kro, her kom en lille regnbyge, men de har et dejligt stort
foreningshus, så der kunne vi være i tørvejr, og skylle rent i halsen med en
Odens Classic. Inden vi kørte derfra var vi da også rundt og se lidt på
havekolonien. Tilbage på Fangel Kro var musikken klar, Henrik Troelsen,
kan anbefales hvis der er nogen der har brug for lidt musik til en fest. Vi fik
en dejlig 3 retters menu, dansede et par timer og kl. 2300 kørte bussen igen
tilbage til Dannebrogsgade, hvor vi startede fra. Der var et par stykker der
blev sat af under vejs, ikke pga. af opførsel, men fordi de boede tæt på, der
hvor vi kørte.
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Kongres. 14. 15. september afholdt Kolonihaveforbundet kongres, det var
for ca. 5 år siden besluttet at det i 2018 skulle være i Odense og allerede den
gang havde man booked sig ind på Hotel HC. Andersen. KHF holder
kongres hvert 3. år og næste gang er det i Ålborg. Det vi skulle stå for, var
Ledsagerturen, underholdning i forbindelse med kongresmiddagen lørdag
aften, og så skulle der findes et godt sted at spise fredag aften for vor egen
kreds. På kongressen blec det besluttet, at det skulle være obligatirisk med
brandforsikring. Men som Lejekontrakterne er skruet sammen kan man kun
gøre det for dem med Lejekontrakt version januaar 2016. Der er et forslag
om dette, så derfor mere om det senere.
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Lørdag d. 29. september var der præmiefest i Marienlystcenteret, vi havde i
år 5 præmietagere, det var Munira have 136 fik ODENSE Kommunes
Ærespræmie, Vibeke have 102 fik HF-Vibelunds ærespræmie, så var der
Helle og Connie fra have 75, Helle have 40 og Tove have 36, og alle tre fik
Kolonihaveforbundets 1. Præmie. Dertil var der dejlig buffet og dejlig
musik til også her leveret af Henrik Troelsen.
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Året er nu for alvor ved at gå på hæld. Vi har haft den sidste Petanquedag,
vi havde den sidste container d. 5. oktober, den blev fyldt godt op.
Sommertid sluttede d. 28. oktober, og der blev lukket for vandet d. 4. nov.
der blev også låst af for toiletterne, da vi jo heller ikke har vand til dem.
Der har i årets løb været en nogen lunde gennemsnitlig medlems
udskiftning, da der er ca. 20 haver der har skiftet lejer, så endnu en gang
velkommen til de nye, vi håber alle, at I falder godt til hér og bliver glade
for at ha’ have netop hér. Hvis vejret tillader det vil der blive åbnet for
vandet d. 30 marts, men hold øje med opslag, i 2018 snød vejret os jo, så
åbningen blev udsat. Der er i år beskæringskursus i Dalum – Hjallese
Haveforening i slutningen af marts, men se efter opslagene. Der vil også
være pinsemorgenarrangement søndag d. 9. juni, pinsen falder jo lidt sent i
år. Skt. Hans bål 23. juni, vil være ved Petanquebanen og i mindre omfang
end tidligere. Den store stak haveaffald, som vi har liggende vil blive kørt
væk, og der må stadig ikke lægges haveaffald dér længere. Hvis nogen
opdages i at lægge haveaffald dér her efter dags vil regningen for bortkørsel
blive sendt til vedkommende. Der vil selvfølgelig også være container 3
gange som vi plejer i april, juli og oktober. Der vil også være fodbold for
sjov, hvis der er mandskab til det. Så vil jeg slutte med at ønske jer alle et
godt og frodigt haveår 2019, måske med lidt mere regn, uden at overdrive,
end i 2018.
Jeres Formand Jørgen Erik Jørgensen
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