Generalforsamling 2016
Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Årsberetning
Regnskab
a. Fremlæggelse af regnskab
b. Evt. Revisorberetning
c. Godkendelse af samlet regnskab
Behandling af indkomne forslag
a. Administration og medlemssystem
i. Der fremsættes forslag om at betaling af kontingent og medlemsadministration
effektiviseres ved at der betalte løsninger tages i brug. Udgift vil forventet være
max. 5000kr om året.
b. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
i. Datoer for aktiviteter fremlægges og gennemgåes.
ii. Retningslinjer for aktivitetsdage præciseres. Der stemmes om krydslister over
deltagelse i aktivitetsdage.
iii. Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af
bod i henhold til vedtægterne.
c. (udgået) 
Vedtægtsændringer
i. Vores vedtægter har brug for en gennemskrivning. Dette betyder at der vil være
flere formuleringer og forordninger der foreslås ændret. Forslag til ændringer vil
blive fremlagt på generalforsamlingen og lagt på til afstemning.
d. (udgået) 
Kontrakt og retningslinjer for haverne
i. Kontrakter tager ikke højde for vores egenart og der fremlægges en ny version af
havekontrakten. Forslag vil blive fremlagt, drøftet og afstemt.
e. Vand
i. Vi har brugt ca. 25.000kr på vand. Skal vi blive ved med dette? Er der en anden
løsning? Debat og beslutning.
f. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
i. Integration, samarbejder og Kommunikation
ii. Vand
iii. Drivhus
iv. Kompost og jord
v. Byggegruppe
Godkendelse af budget
a. Fremlæggelse af budget
b. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr, kontingent og ventelistegebyr
c. Godkendelse af samlet budget
Valg:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
i. Erik og David er ikke på valg
ii. 3 bestyrelsesmedlemer skal vælges
b. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
i. Stephané og Signe stiller op
c. Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
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Referat
1.

2.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
a. Dirigent: Erik
b. Referent: Stéphane Bosc
c. Stemmetællere: Tobias Melin , Peter Andersen
d. Rettidig indkaldelse godkendt.
e. Dagsorden godkendt.
Årsberetning og debat
a. Vi mistede Anni i 2015 – hun udførte et kæmpe stykke arbejde i bestyrelsen
b. Haverne har fået en masse omtale bl.a. i Lokalaviser, Minby, Tagtomat bogen, og vi har
fået en ny hjemmeside (lersogroften.dk).
c. Vi har arbejdet på relationer med andre entiteter:
i.
Bispebjerg Lokaludvalg (har givet støtte til udekøkken og drivhus)
ii.
Nørrebro Lokaludvalg
iii.
Skolehaverne
iv.
Karenshus og Agenda-foreningen
v.
4 Maj (konstruktiv dialog og god dialog - dog er der ingen mulighed for
vandsamarbejde med dem)
vi.
Lersøsammenslutning (vi har en observatørrolle)
vii.
Kolonihaveforbundet (passer ikke til vores behov så der er ingen fremtid i den
relation)
d. Vi har fået et drivhus
e. Kontrakten blev underskrevet på først arbejdsdag
f. Vi har haft en masse havedage
g. Vi har købt/brugt vand for omkr. 25,000.00 DKK
h. David har taget initiativet for at arbejde med kompost
i. Der er blevet grillet med den nye tøndegrill
j. Der har været ”Byhavefestival” og ved ”Vinter i Byhaven” har der været fokus på at
involvere beboere fra socialt udsatte områder
k. Der er kommet et mobilt udendørskøkken
l. Potentialet for en byhavesammenslutning er blevet luftet med vores venner i andre
byhaver.
m. Venteliste
i.
Der har været mange systemer, Anni havde meget ansvar og sine
arbejdsmetoder og Asmund er flyttet fra København.
ii.
Vi er ved at have noget der virker (Erik, David, Signe og Stéphane har arbejdet
på det).
iii.
Lige nu bruger vi Mailchimp som til en vis grad kan fungere som
medlemssystem samt 2 ventelister
iv.
Antallet af ventelister Født udenfor DK (FUD) er 7-8 styks
v.
Antallet af ventelister Født i DK (FID) et tæt på maks.
n. Debat:
i.
Ryger man ud, hvis man har have midlertidigt et år? – Ja, som udgangspunkt.
Men bestyrelsen vil gøre sit yderste for at så mange som muligt kan blive i
foreningen.
ii.
Er det fair, at der er 50/50 mellem FUD og FID, er det repræsentativt for den
lokale befolkningssammensætning? – Integrationsgrundlaget for foreningen
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iii.
iv.
v.
vi.

og vedtægterne siger 50/50 så det er sådan det er nu. Der er opadgående
medlemstal for FUD. Måske skal der udvides helt til Ryparken. Det forslåes at
der skal skabes kontakt til sprogskoler og Trampolinhuset. Noget af jorden som
er lagt ud på et område som vi ikke lejer har vi tilladelse til at bruge midlertidigt.
Der er tale om ungdommens røde kors kunne lave et projekt dér.
Drejebog for have tilmelding gennemgåes.
Det bliver et binært ja/nej system for betaling. Hvis man ikke betaler inden
fristen mister man haven.
Man skal se, at der er gjort noget ved haven ellers går den i rotation. Frist er den
1. maj (dette er ifølge vedtægter og husorden)
Midlertidige haver kan risikere at blive flyttet for dem som får en permanent,
hvilket vil blive gavnligt for pågældende medlem på længere sigt.

PAUSE
3.

4.

Regnskab
a. Fremlæggelse af regnskab
b. Samlet regnskab godkendt enstemmigt
Indkomne forslag
a. Forslag: Køb af nyt administrations- og medlemssystem
i.
Køb af nyt system godkendt enstemmigt
b. Forslag: Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
i.
Debat:
1. Ifm. aktivitetsdage med flere systematiserede havedage,
bestyrelsesmøder på havedage, arbejdsgruppemøder på havedage,
læringsaktiviteter. Retningslinjer for deltagelse ved havedage.
2. Diskussion ud fra præmissen o,m at der skal komme flere til
havedagene. Skal man betale bod og hvad skal beløbet være?
3. Skal man kunne invitere en person til at arbejde for sig? Ja, flere haver
bliver brugt af flere. Bare haven er repræsenteret med en person.
4. Det er meget vigtigt at kommunikationen er effektiv, hvis det har
konsekvenser ikke at komme til havedage.
5. Tovholdere på selve havedagen for at højne motivationen
6. Skal vi bruge en krydsliste? Skal man tilmelde sig på forhånd
7. Forslag: Brug af krydsliste til havedagene og indførelse af bod som er
sat til 0 kr.
a. Forslag godkendt enstemmigt.
c. Forslag: Vand - Brug af 25,000.00 DKK til vand i 2016
i.
Forslag godkendt enstemmigt.
d. Forslag: Arbejdsgrupper
i.
Der nedsættes 5 arbejdsgrupper
1. Intern kommunikation, ekstern kommunikation, Vand, Drivhus,
Kompost og jord, Byggegruppe
ii.
Forslag til arbejdsgruppers videre arbejde
1. Facebook grupper for hver aktivitetsgruppe
2. 1 koordinerende/kommunikerende pr arbejdsgruppe
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3.
4.
5.

Budget 2016
i.
ii.
iii.

b.

iv.
Valg
i.

ii.

iii.

Arbejdsgrupper tager kontakt til bestyrelsen for at få godkendt
aktiviteter
Arbejdsgrupperne laver, hver deres opslag på foreningens FB gruppe

Erik præsenterer budgettet
Pengene der er tilovers fra sidste år må tolkes som manglende aktiviteter i
2015.
Der er sat 5000 kr. af per arbejdsgruppe til aktiviteter, og det er
arbejdsgruppernes ansvar at indstille til bestyrelsen, hvis de vil bruge dem.
Samlet budget 2016 godkendt enstemmigt
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
1. Mira Selnes
2. Thomas Jahn
3. Tobias Melin
Valg af suppleanter:
1. Eva Jacobsen
2. Signe Olsen
3. Stéphane Bosc
Valg af Revisor:
1. Christine O. Rasmussen
2. Supleant: Heidi Bruun

TAK FOR I DAG!
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