Radisen
25 år

Bestyrelse 2018:
Claes, Sidsel (formand), Zdenek, Jens Balder, og Sarah

Radisen er hermed blevet en ung pige på femogtyve somre. Redaktionen har kigget i gamle
Radiseblade og fundet artikler, sjove indslag og
billeder.

forbrug, havelejerestancer, tyveri, vildkatte,
chikane mod bestyrelsen, henkastet affald og
vinterbeboelse.
Etablering af et fælleshus og en legeplads er
temaer som stadig er aktuelle men som endnu
ikke er blevet til noget.

Der er ikke så meget nyt under solen, her følger
en en liste over hvad der har været gennemgående temaer i alle årene:

Døde Duer har kørt hele vejen igennem og
lever stadig i bedste velgående.

Fælleshus planer, kartoffeldyrkning, legeplads,
drænproblemer, overbebyggelse, bilister der
kører for hurtigt, parkeringsproblemer,
vedligeholdelse af veje og stier, fjerkræ,
nabochikaner, afbrænding af affald,
dræbersnegle, hærværk, for stort vand-

Og ikke overraskende må vi konstatere at vejret
ikke har været særlig godt Sct. Hans aften, i de
sidste femogtyve år.
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Bestyrelsens træffetid på kontoret er hver mandag kl. 18-20
Bak op om bestyrelsen, der lægger man frivillige timer i foreningen til gavn for os alle:-).
Stor tak til bestyrelsen for en god og velforberedt generalforsamling.
Der var god stemning, gode diskussioner, gode
ideer og mange fremmødte.
De nye vedtægter og forslag blev vedtaget med
nogle enkelte ændringer og forbehold. (se beslutningsreferatet på side 7).
Vi skal se at få sat skub i nogle sociale sammenkomster for både børn og voksne. Har
du tid og lyst til at arrangere og afholde nogle
arrangementer, eller har du ide’er og forslag er
Radisen et åbent forum hvor vi kan mødes og
udveksle tanker.

Generalforsamling
Bestyrelsen: Claes have 82, Sidsel have 85
(formand), Zdenek have 171, Jens Balder have
30 (kasserer), og Sarah have 159.
Bestyrelses-suppleanter: Tina have 15, Johannes have 173 og Muharrem have 99.
Der blev valgt nyt vurderingsudvalg. Dette
udvalg består af: Poul have 106, Kirsten have
89 og Muharrem have 99. Suppleanter til vurderingsudvalget: Helle have 101, Cristian have 15
og Abdul have 139.

Trillebørtræf/loppemarked
Nogle lørdage hvor vi laver en: Køb, salg, bytte,
give væk og ”smide ud” marked, foran kontoret
på Anemonevej. Dette er en rigtig god mulighed
for at få ryddet op i sin have og i sine gemmer,
og komme af med nogle ting som andre kan få
glæde af. Der er en container p å P-plads 2 til
restaffaldet.

Judith fortsætter som revisor, Helle have 101
blev valgt som revisor for to år og revisorsupplant for 1 år, Kurt have 93 og Ole have 46.

Kolocrawl
Der er også planlægning igang til en ny omgang
Kolocrawl, så sæt kryds i kalenderen den 7. juli,
følg også med på vores Facebookside.

Kontakt til bestyrelsen: bestyrelsen@hf-marienlyst.dk eller på Facebook.

2

Nyttedyr i haven

sekthotel. En meget simpel måde er at save en
træstamme I skiver på 10-15 cm som du borer
dybe huller i, dog ikke helt igennem så der kommer gennemtræk. Insekthoteller kan også være
små kunstværker I haven hvor alt fra strå, rør
og grene mm kan bruges.

Lad græsset gro højt nogle steder i haven.
Sommerfugle, insekter og padder gemmer sig I
højt græs.
Lad frøstande stå vinteren over. Mariehøns og
fugle spiser af dem om vinteren.
Træflis, afklippede stauder, blade og græsafklip er meget egnet til for at beskytte biller og
skolopendre. Kraftigere jorddække som halm er
gord for frøer, tudser, spidsmus, edderkopper
og salemandre.
Få større chance for at få pindsvin I haven ved
at lave en stor bunke kvas med et hulrum og en

Højt til loftet
Hf Marienlyst er haveforeningen med højt til
loftet. Vi er en broget forsamling med en stor
mangfoldighed. Børn unge gamle, mange forskellige nationaliteter (omkring 25 forskellige).
Oven I det er der et hav af interressegrupper.
Børnefamilier, pensionister, musikere.
Her er rig mulighed for at leve drømme ud,
byggedriften kan få frit løb. Det at bygge sit eget
hus er drømmen for mange og der bliver gået til
den rundt omkring. Når vi er så mange og også
forskellige er det vigtigt at vi alle tager hensyn til
hinanden.
Der er i vores 167 haver megen glæde og fællesskab.
Især når det er godt vejr, er det en fornøjelse at
se de mange glade folk i haverne. Også i ferier,
fester og fridage bliver haverne indtaget. Påske,
pinse, St. Hans, eid, eller ramadan fester er
der hvert år og til vores fælles sommerfest hvor
der i år både vil være arabisk og dansk mad
og meget gerne musik og optræden fra vores
forskellige kulturer.

indgang på mindst 10 cm I diameter. Pindsvin
bygger rede af blade så sørg for at der også er
adgang til det.
Det er en rigtig god id´e at opsætte redekasser
på udvalgte steder hvor fuglene gør gavn ved at
spise skadedyr. Lav redekasserne af ubehandlet træ. Sørg for at katte og andre rovdyr ikke
kan nå dem.
Insekthotel
En ting der kan gøres for insekterne er at give
dem en bolig. Det kan gøres på mange måder.
Det vigtigste er masser af hulrum og sprækker.
Er du kreativ kan du bygge et in3

Affaldsordninger

Endelig er der REUSE, hvor du gratis kan
hente ting og sager som andre ikke har brug
for længere.
Aflever også selv ting, så andre kan få glæde
af dem. www.reuseaarhus.dk og Facebook/
ReuseAarhus. Åben alle dage kl. 12-17.

Ny lukket container på P-plads 2. Containeren
er beregnet til det affald man ikke kan komme
af med i de andre opstillede containere eller
hos Storskrald.
Den nye lukkede container må altså ikke
bruges til grønt haveaffald og heller ikke til det
som storskrald kan tage med.
Til grønt haveaffald vil den sædvanlige container stadig komme (se kalender).
Køkkenaffald skal stadig kun afleveres i de
grå containere opstillet rundt omkring I haveforeningen.
Storskrald. Aarhus Kommune henter dit storskrald. Du skal bestille afhentning I forvejen
på: www.affaldsvarme.dk/storskrald eller på
telefon 89401600.
• Kasserede møbler.
• Gamle cykler.
• Hårde hvidevarer mm.
• Gryder, grill og haveredskaber
• Stort og småt elektronikaffald.
• PVC-plast, f.eks. Gummistøvler
• Maling, lak, lim, Spraydåser.
• Stort pap.
På P-plads 1 er der to små containere til:
• Papir og småt pap.
• Glas, plast og metal.
Du kan også vælge selv at køre dit affald på
Genbrugsstationen. Den nærmeste ligger på
Sintrupsvej 57 8220 Brabrand Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 7-18 - Lørdag, søndag og
helligdage 10-17.

Redaktion
Redaktør: Carsten have 27
Email: carstendavidsen9@gmail.com
Foto: Jeanne og Carsten
Pædagogiske tegninger Sidsel have 85
Beslutningsreferat: Sarah have 159
Tak til grafisk designer Marc Abel
Godsbanen
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Sidsel’s pædagogiske tegninger
Udlån af have

Nye regler

Vurderingsudvalget

Hvem er medlemmer?

Nye frister GF
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Beslutningsreferat
•
•

Vedtægtsændringer i punkt 5 er vedtaget med opbakning af alle tilstedeværende.
Indkomne forslag
o Bestyrelsens forslag 1, Parkeringskontrol: Der stemmes om mandat til en 1årig
afprøvning, såfremt kommunen godkender det. Forslaget vedtages med
håndsoprækning.
o Bestyrelsens forslag 2, tilføjelse i ordensreglement om vinterophold: Ingen er
imod forslaget. Forslaget er godkendt.
o Bestyrelsens forslag 3, havevandring opdatering i ordensreglement: Ingen
stemmer i mod. Forslaget er vedtaget
o Bestyrelsens forslag 4, forslag til nye regler for ventelisten: Ingen stemmer i mod.
Forslaget er vedtaget.

•

Eksterne forslag
o Forslag 1: Det skal være muligt at give påkrav, når folk holder haner. Afstemning: 27
for og 12 i mod. Forslaget er vedtaget.
o Forslag 2: kan vi gøre noget ved P1. Bestyrelsen vil gerne være med til at prøve en
løsning, forslaget er trukket tilbage, der skal ikke stemmes.
o Forslag 3, ønske om at lovliggøre kørsel på alle stier og veje. Forslaget blev rettet til
at man må skubbe sin trailer ind på stierne med håndkraft, ikke køre med bil. Forslag
er godkendt ved et flertal ved afstemning med den.
o Eksternt forslag 4: Opsparing Forslaget er godkendt med stort flertal.

•

Valg af nye repræsentanter
o
o
o
o
o
o
o
o

Formanden er genvalgt.
Bestyrelsesmedlem for 2 år er genvalgt.
Bestyrelsesmedlem for 2 år, Claes have 82 er valgt.
3 suppleanter for 1 år er valgt: Tina have 15, Johannes have 173 og Muharrem have 99.
Revisor for 2 år, Helle have 101 er valgt.
Revisorsuppleanter for 1 år, Kurt have 93 og Ole have 46
Vurderingsudvalg, Kirsten have 89 er valgt for 2 år, Muharrem have 99 er valgt for 3 år.
Vurderingsudvalgssuppleanter er valgt, Helle Have 101, Kristian have 15, Abdul have 139.
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