BESTYRELSENS BERETNING for 2014
Endnu et år er gået, vi havde en fantastisk sommer som jeg tror de fleste af os har nydt. Vi har haft
nogle fine arrangementer, bl.a. Skt. Hans fest, sommerfest og døde duer om lørdagen. Alt dette kan
ikke lade sig gøre uden der er en masse kolonister der giver en hånd med. Tak skal I have for det
store arbejde!
I bestyrelsen har vi selvfølgelig også arbejdet med en masse ting og sager. Men vi har ikke været
gode til at fortælle om det og slå det op på opslagstavlen ved aktivitetshuset. Radisen er heller ikke
udkommet. Forklaring: Ingen i bestyrelsen har haft overskuddet eller modet til at tage initiativer i
den retning. Men Line har taget initiativ til at få oprettet en Facebook gruppe for Marienlyst. Er der
nogle der vil melde sig til at lave Radisen eller på anden måde bringe lidt information og billeder fra
Marienlyst vil det være dejligt.
Vi har i bestyrelsen talt om at det kunne være herligt hvis nogle kolonister fik ideer til spontane
aktiviteter i løbet af sæsonen. En fodboldkamp for børn og voksne, grill-hygge på fællesarealet eller
hvad man ellers havde lyst til at lave. Facebook gruppen kunne måske anvendes i den forbindelse.
Alle har dog ikke computer med internetadgang, så opslag på tavlen ved aktivitetshuset var også en
mulighed.
Taget på den overdækkede terrasse ved aktivitetshuset trænger til at blive udskiftet. Og så har vi
tænkt os at 2015 skal være året hvor vi får gjort noget ved at få udvidet det overdækkede område.
Vi vil gerne oprette et byggeudvalg, og det ville være rart at få en tømrer med.
Legepladsudvalget har gjort et stort stykke arbejde med at finde ud af hvad vi har råd til og ikke
mindst hvilke regler der gælder for opstilling af legepladser. Der er nemlig en mængde regler der
skal overholdes for at børnene ikke kan komme til skade. Kommer et barn til skade hvor reglerne
ikke er overholdt, kan haveforeningen blive pålagt store erstatningskrav, langt ud over hvad vi har
råd til. Det er meget dyrt blot at sætte et gyngestativ op når alle regler skal overholdes. Vi vil gerne
have at der er nogle flere, gerne med børn, som melder sig til legepladsudvalget.
Vi har igen i år haft containere med flis, sand og knust beton. Først og fremmest skal materialerne
bruges til fællesarealerne. Dernæst kan vi alle tage noget af det, men det skal være med trillebør,
ikke med trailer.
Johnni har udført en masse arbejde med at holde læbælterne. Og vi må gøre opmærksom på at det
ikke er tilladt at bygge ind i læbælterne. Det er heller ikke tilladt at lægge byggematerialer eller
byggeaffald i læbæltet. Det skal holdes indenfor ens egen have.
Der er åbnet op for at kolonister kan slutte sig sammen og selv formulere og udføre relevante
opgaver for foreningen, sideløbende med de ordinære arbejdsdage. Ib står for arbejdsdagene og
krydser deltagerne af når arbejdet er udført.

Der har været en anmeldelse til Aarhus Kommune om vinterbeboelse i en række haver i Marienlyst,
og vi er nødt til at gøre opmærksom på at det ikke er lovligt at bo i sin have mellem den 1. oktober
og 31. marts. Ligesom overbebyggelse er vinterbeboelse et problem. Det er nemlig en
misligholdelse af vores lejekontrakt med Aarhus Kommune. Kolonihaveloven beskytter os mod
opsigelse, men overtræder vi reglerne kan kommunen sige haveforeningen, det vil sige os alle,
op.Vores havehuse bliver værdiløse og foreningen bliver nedlagt. En anden haveforening i Aarhus
er blevet truet med opsigelse hvis ikke de ulovlige forhold omgående blev bragt i orden.
Vi har fortsat drænproblemer i haveforeningen. Vi har haft Jan Hoppe ude at lave noget først på
året, men det er dyrt. Budgettet så ud til at blive opbrugt ret hurtigt. Johnni og Simon har lavet et
stort stykke arbejde med at løse problemerne. Men der vil fortsat være brug for mange penge til
dræn fremover.
Bl.a. som følge af drænproblemer har mange hække ikke haft det godt i Marienlyst. Der er også
angreb af ligustersvamp mange steder. Vi har fået at vide, at skal man plante liguster igen hvor der
har været svamp, skal der graves en kubikmeter jord væk på hver side af hækken. Så det er bedre at
skifte til en anden hæktype. Bestyrelsen har besluttet at vi i løbet af den kommende sæson vil danne
os et overblik over problemerne. Og så indkøbe et større parti liguster- og bøgehæk til efteråret.
Hvis man vil have andet end liguster eller bøg skal man selv betale. Der skal mindst skiftes en side
ad gangen.
Vi har problemer med rotter i haveforeningen. Det skyldes dels at der er nogle der smider
køkkenaffald i læbæltet og andre steder. Og dels at nogle holder duer eller høns, hvor foderet ikke
er sikret mod rotter. Bestyrelsen har nedsat et udvalg som vil undersøge forholdende.
Sommerfesten gik fint. Der var taekwondo opvisning, sydafrikansk dans og sang og mange andre
indslag. Ib, Lissy og Zdenek stod for arrangementet. Jens, Julie og Partystarters stod for musikken.
Og tak til alle i andre som hjalp til med at festen blev en succes. Vi forsøgte at holde sommerfest og
præmiefest samtidig. Det lykkedes ikke særlig godt synes vi. Så vi har besluttet at vende tilbage til
den præmiefest Aarhus Kredsen afholder i oktober.
Og så lige et hjertesuk: Det ville være rart om alle benyttede det udsendte girokort til at betale
haveleje med. Alternativt tilmelde betalingen til PBS. Hvis man betaler ved hjælp af en
bankoverførsel, giver det fejl på det girokort man modtager året efter. Og det giver en masse bøvl
for alle.
Til sidst, tak for året der gik. Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson med en masse aktivitet og
hygge i vores dejlige haveforening.

