Årsberetning for Haveforeningen Vibelund 2017
Vi fik så toiletterne I gang med lidt forsinkelse I 2016.
2017 fortsatte vi med at renovere selve foreningshuset, det
trængte virkelig til en kærlig hånd, så vi rev al indmaden
ud af huset, fik det isoleret og ny beklædning sat op, der
blev sat nyt loft op og lagt nyt gulv alt sammen med god hjælp fra Christian, som havde
have nr. 10. Formanden lagde gulv og satte fliser op over køkkenbordet. Der kom også
nyt køkken med vandvarmer, så der er varmt vand i køkken hanen. Her havde vi Allan
fra nr. 117 i gang. Jens blev sat i gang med det elektriske, der blev malet inde og huset
blev malet ude, det var Jack som var i gang med det, og Hanne fiksede navneskiltet op.
Men Jack blev ikke helt færdig med at male udvendig før sygdommen lagde en
bremsende hånd på ham, men så var der nogle af vore trofaste piger, Dorte, Jette, der
malede færdig, dvs. det skal vidst have én gang til på det nye træ. Ved I hvad, det skal
I alle sammen have en rigtig stor tak for, det er jo dejligt at have så mange der vil og
kan lave noget for foreningen. Og slut resultatet er rigtig flot. Der blev indkøbt et
køleskab med lille fryser, vi havde fået en dobbelt kogeplade og en ovn, det endte med
at blive en dejlig køkkenafdeling.
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Vi åbnede for vandet d. 25. marts, og jeg ved ikke hvor mange gange der blev lukket
igen, da det viste sig at der var utætheder hér og dér, jeg mener at kunne huske, at der
var ca. 32 forskellige utætheder, så der er ikke noget at sige til at vandforbruget var så
stort i 2016, vi brugte ca. 800 m3 mere end vi plejer og det er så heller ikke helt rigtigt
da vandforbruget de seneste par år var steget, men ikke så meget som i 2016. Vi var så
lidt spændte på om det ville vise sig at det havde båret f(r)ugt at der var lukket så mange
utætheder. Da vi lukkede for vandet d. 5. nov. blev vandmålerene samtidig aflæst, og
stor var glæden for der var brugt ca. 1200 m3 mindre end i 2016, så vi skal have ca. kr.
24.000,- tilbage fra Vandcenter Syd og den årlige vandregning bliver jo så tilsvarende
mindre. Vi har snakket om, at når vi får lidt flere penge skrabet sammen igen, så vil vi
renovere én vej ad gangen, lægge nye vandrør. Nogle som ikke ruster.
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Tirsdag d. 28. marts var der repræsentantskabsmøde i Odense Havelodselskab. HansErik Olsen havde meddelt at han ikke genopstillede af helbreds mæssige grunde, han
havde så spurt mig om jeg ville stille op med fare for at blive valgt, det sagde jeg så,

efter nogle dages betænkningstid, ja til, og det endte da så også med, at jeg blev valgt
til formand for Odense Havelodselskab eller Odense Kredsen, som det jo også hedder.
Men det er jo ikke nok med det for ledelsen i Kolonihaveforbundet består jo af
medlemmer fra hele landet, så nu er jeg så også Hovedbestyrelses medlem, medlem af
Forretnings udvalget og Købs og Salgsudvalget. Da Kolonihaveforbundet skal have
kongres i år og det skal holdes her i Odense, er jeg så også Formand for
Kongresudvalget. Det vi skal lave er at arrangere en ledsagertur for de delegeredes
ledsagere koner/mænd ca. 110 prs. Til selve Kongressen skal der sørges
forudsmykning af lokaler, Koncertsalen i Koncerthuset og i foyeren, lørdag aften skal
der under Kongresmiddagen være underholdning. Jo der har været nok at se til og det
er der stadig.
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I slutningen af 2016 blev der indsendt en rapport til kommune vedr. placering af
bebyggelse, afløb fra vaske og toiletter. Der kom så handlingsplaner, som vi uddelte til
alle medlemmer efterhånden som vi mødte dem, men de sidste 30 - 40 stk. blev sendt
ud med post ca. 1. maj da medlemmerne jo skulle have en chance for at nå at aflevere
dem senest 15. maj som der stod at de skulle. Den første halvdel kom fint ind, men så
kneb det med resten. Der kom lidt skred i det, da der blev rykket af Anja fra kommunen,
men der er såmænd nogle der ikke har afleveret endnu. Der var jo også enkelte der ikke
var nogen handlingsplan til, det var huse der ikke lå for tæt på skel og som ikke havde
noget spildevandsafløb eller der ikke er nogen bebyggelse. Der er nogle foreninger,
som har fået nogle svar, men der går nok resten af 2018 inden alle har fået svar fra
kommunen. Kommunen har i øvrigt udsat handlings fristerne fra 01.01. til 01.07.2018.
Da vi nu har fat i Kommunen, så vil jeg da gøre opmærksom på at man arbejder på at
lave en ny lokalplan. I starten lød det som der skulle laves én som gjalt for alle
kolonihaver, som har lejet jorden af Kommunen. Men der kommer én for hver
haveforening, selv om det ikke ser ud til at der er anden forskel end haveforeningens
navn. Vi havde et møde i OHS hvor der fremkom en del ændringer til det udkast vi
havde fået, de enkelte foreninger opfordredes også til at sende forslag ind, så nu må vi
se hvor meget kommunen synes de skal ændre i deres forslag.
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For at komme lidt tilbage til os selv igen. Så har vi haft container 3 gange som vi plejer
og det går som regel fint med at få containeren fyldt, så der er mange, som benytter sig
af det tilbud, som foreningen giver medlemmerne, der var container d. 7. april, 7. juli
og 6. oktober. Det vil vi naturligvis fortsætte med. Medlemmerne er også blevet flinke

til ikke at parkere på det forreste stykke af P-pladsen, hvor vi skal have containeren
stående.
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Vi har købt et nyt telt en smugle større end det gamle, 6 x 12 m det gamle var 5 x 12m
Det er af en bedre kvalitet end dem vi tidligere har haft, men det kostede så også ca.
Kr. 8.000,- men det var kun fordi det var på tilbud, jeg mener det var sat ca. Kr. 2.600,ned, der er lidt flere stænger + en bundramme at holde styr på, men vi fik det da stillet
op til pinsemorgenarrangementet som vi traditionen tro har Pinsemorgen. Der var kaffe
og te med rundstykker, smør ost og pålæg, der var også en lille morgenstarter. Vi havde
i 2017 én 25 års jubilar, der var Lykke i have 14, som havde været medlem her i 25 år,
så havde vi også én der skulle have en flidspræmie, det var såmænd alle steds
nærværende Christian have 10, som havde
fået ikke mindre end 2 haver op at stå, det
var egentlig meningen han skulle have
haft præmien sidste år, men så solgte han
nr. 94 og gik i gang med nr. 10. Der var et
diplom og en lille gave til dem begge to.
Efter overrækkelsen blev der solgt øl, vand og lotteri, vi havde i år ikke mindre end 90
gevinster, så vi satte antallet af lodder op til 1200, og de gik som varmt brød.
Gevinsterne var alle sponseret af lokale erhvervsdrivende som vi benytter i hverdagen
og det er: Renovationen, Enoflora, Honning manden, Planteskolen Ellebæk, Hjadstrup
Vognmanden, Poul Schou, Pårup Kloakservice, Ole Knudsen, Beauty by Bailey og så
havde vi et par flasker vin som vi fik til indvielsen af toiletterne og foreningen havde
købt 3 fuglekasser Enoflora havde givet 40 gevinster og blomster til bordene, så til
sidst vil jeg nævne kornbageren, som sædvanlig giver en god rabat på morgenbrøddet.
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Skt. Hansaften plejer vi at have Bål, men da vi også skulle holde lidt jubilæumshaløj
blev vi enige om at droppe Skt. Hans, der har i de seneste år ikke været mange til det
alligevel. Så i løbt af torsdag og fredag blev teltet sat op igen, det var lettere 2. gang,
og der blev sat borde og stole, samt pyntet op med blomster. Vi havde arrangeret os
med en slagter, som kom kl 0630 og startede med at gøre en gris klar til grill, han havde
også nogle lammekøller med, vi har jo også nogle medlemmer, der ikke spiser
svinekød, der skulle jo også være noget til dem. Dorte, Jette og Anny sørgede for
flødekartofler, salat og flutes så der var rigeligt til alle. Gæsterne var inviteret til at

komme kl. 1300 og da var svinet klar, og prøvesmagt, det var virkelig lækkert. Vi
havde jo inviteret alle medlemmer i foreningen, så havde vi også inviteret sponsorer,
tidligere medlemmer, Kolonihaveforbundet og Odense Kredsens bestyrelse. Der kom
ikke så mange som vi havde håbet på, men en del af forklaringen kan jo være at det
faldt sammen med Tinderbox. Så blev det i øvrigt regnvejr, men dem der var tilstede
hyggede sig og vi havde nogle dejlige timer
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Årets havelodstur gik i år til Den Fyenske Landsby, vi sejlede fra Munkemose til
Fruens Bøge og gik det sidste stykke fra Åfart båden til Den fyenske Landsby. Turen
var lagt d. 12. august da der var en masse aktivitet denne dag i forskellige værksteder.
Vi havde bare ikke vejret med os for lige så snart vi nåede Landsbyen begyndte det at
regne, og det gjorde det lige til bussen kom og hentede os, og kørte os til Fangel Kro,
hvor vi skulle spise og have det hyggeligt resten af dagen, der var musik af Henrik
Troelsen. På fangel Kro var det rigtig fint det hele, selv vejret uden for blev godt.
Vi kan ligeså godt fortsætte her med Præmiefesten. Der er åbenbart kommet andre folk
til at stå for maden ude i Marienlystcenteret, for der er da ikke nogen problemer i at
lave om på bespisningen nu om stunder. I år fik vi buffet med 5 – 6 slags pålæg og lunt
og dertil ost og kage, det håber vi fortsætter ( Det gør det ) her havde vi også Henrik
Troelsen til at spille. Vi havde 4 med, som skulle have præmie, Anny (h62) fik
Haveforeningen Vibelunds ærespræmie, Carsten (h94) Birthe (h54) og Hanne (h53)
fik Kolonihaveforbundets 1. Præmie. Der skal da lyde endnu et til lykke til dem.
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I 2017 har vi ikke haft så mange handler med haver som vi har haft de foregående 3 år,
der havde vi ca. 40 handler hvert år, men i 2017 var der ”kun” 24 handler, det er også
mange i forhold til medlemstallet på 145, man når jo dårlig nok at lære medlemmerne
at kende inden de er væk igen, men det må vi håbe at det dæmper sig lidt, men det må
jo også være fordi der er mange der får kolonihave, som egentlig ikke er rigtig
interesseret i det at være i en kolonihave og være med til fældesskabet dér. Om nogle
år er der nok længere mellem jubilarerne, ellers skal man da til at indføre 10, 15 og 20
års jubilæer og ikke kun 25, 40 og 50 år.
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Så fik vi da endelig lagt noget jord på ved foreningshuset, så vi kunne få sået noget
græs, hvis der er nogen der synes at vi havde meget jord liggende på et tidspunkt, så
kan jeg da oplyse om at der blev kørt ca. 26 m3 ekstra jord på, og det ser faktisk ud til

at der godt kunne komme lidt mere på ind mod hækken til nr. 66, men nu får vi at se.
Der blev også gravet lidt jord af omkring huset og lagt perlesten på. Det var Carsten,
Peter og Morten der sørgede for det.
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Her i det sene efterår fik vi også sat skilte op så udefrakommende kan finde rundt i
foreningen. Vi fik lavet en stor flot oversigtstavle, som står ved indkørslen til
foreningen, vi fik også nogle friske anvisningstavler, som fortæller hvor numrene kan
findes, og så endelig skilte med havenumre, så de enkelte haver kan findes. Så er der
måske nogle der efterspørger ”gang numre” men hvad skal man med dem, så skal man
også til at forholde sig til ”hvor er gang 3, hvor er gang 12?” ude i parcelhusekvarterene
i Odense, hvor der er masser af vænger, er der ikke navne eller nr på vængerne, der står
kun husnumrene, og dér kan både post, politi, taxa, taxi, tyveknægte, ambulancer og
brandvæsen finde frem.
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Som I nok kan se er det ikke Christian der sidder dér, han trak sig fra bestyrelsen ca.
15. august, da han valgte at flytte til Fredericia og solgte sin have, ja så måtte vi jo
finde en afløser og vi havde så Finn som suppleant og han havde ikke noget i mod at
gå ind i bestyrelsen på Christians post, det er jo dejligt når dem der bliver valgt til
suppleanter vil træde til når det bliver aktuelt. For et par år siden var der også problemer
én trak sig allerede søndagen efter generalforsamlingen og en anden solgte sit hus i
starten af maj så var vi 3 tilbage for suppleanterne ville ikke alligevel da det blev alvor,
den 3. blev syg, så de sidste 2-3 måneder var vi kun kassereren og formanden tilbage.
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Da det nu er således, at Kommunen melder ud, at hvis man har noget spildevand over
hovedet, det være sig afløb fra håndvask, køkkenvask gælder også udekøkken og
selvfølgelig toilet, skal det ledes i en godkendt samletank, eller afleveres i foreningens
fællesfaciliteter. For at en samletank kan være godkendt, skal etableringen foretages af
en autoriseret kloakmester, som også sørger for, at der bliver søgt tilladelse til
etablering hos Odense Kommmune, og sluttelig færdigmelder til kommunen. Har man
camping toilet skal dette også tømmes i foreningens fælles faciliteter. Har man derimod
et WC eller bad så giver det jo sig selv, at så skal man have en godkendt samletank,
som så skal tømmes efter behov. I øjeblikket koster det Kr. 100,- i depositum og Kr.
300,- for at benytte toilettet i én sæson. Men da alle, som ikke har en godkendt
samletank skal være med, for at komme af med spildevand og toilet sager, kommer det
til at koste Kr. 100,- i depositum for nøgle og Kr. 175,- for at benytte toilet i én sæson.

De Kr. 175,- + Kr. 100,- i depositum bliver opkrævet sammen med havelejen i april
måned, depositummet gælder selvfølgelig kun for dem der ikke har nøgle endnu.
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Det er lige før jeg bare kan kopiere det sidste afsnit fra de foregående år, hvor jeg
afslutter med at nævne, at der er nogle stykker, som godt kunne trænge til at læse love
og vedtægter én gang til, så de ved hvad der kræves for at have en kolonihave, noget
med hvordan haverne skal se ud og at hækkene skal klippes 2 gange årligt også selv
om de ikke vokser ret meget, men så er det jo lettere at have med at gøre.
Vejene skal holdes rene, de skal ikke være grønne og huller skal fyldes med stabilgrus,
som foreningen sørger for, det ligger to steder ved P-pladsen ved vinterhanen og på Ppladsen ved nr. 109.
Der bliver også i år udgivet en aktivitetskalender, hvor man kan se alt hvad der sker i
foreningen i årets løb. Der bliver selvfølgelig de arrangementer som vi plejer at have.
Vi starter med at åbne for vandet lørdag d. 24. marts kl 0930, som vi plejer hvor vi
mødes på plænen ved foreningshuset og hejser flaget til en flagsang, den dag er der
også beskæringskursus i Søndergårdshaver kl. 1400 – 1600. Der kommer container 3
gange i løbet af sæsonen april, juli og oktober. Til pinse er der Pinse morgen
arrangement med kaffe/te rundstykker og hvad dertil hører, der sælgs øl, vin, vand og
lotteri med fine gevinster. Skt. Hans Bålet bliver muligvis flyttet til bålpladsen ved
Petanquebanen. Så vi vil på det kraftigste anmode foreningens medlemmer om ikke at
henkaste grene og andet affald på det sted, hvor Bålet plejer at være. Der kommer
contaainer 3 gange i løbet af året, og er det ikke nok må medlemmerne selv sørge for
at fjerne haveaffaldet. Der vil selvfølgelig også være en løbende Petanqueturnering,
som løber fra slutningen af april til en gang i september. En gang i august, muligvis d.
4. vil der være Fodbold for sjov, i 2017 kaldte vi det Carlslund Cup da restaurant
Carlslund havde givet et par gavekort af en værdi på Kr. 500,- pr stk. Hvilket navn det
bliver holdt under ved vi ikke noget om endnu, men det bliver holdt.
Så vil jeg slutte med at ønske jer alle et godt, lunt og knap så vådt, men alligevel frodigt
haveår 2018.
På bestyrelsens vegne.

Formand Jørgen Erik Jørgensen

