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Indkomne !re forslag til behandling på HF Gurres generalforsamling d. 4. april 2022.

Forslag 1 fra have nr. 15 Anne"e.

- At man kan beholde sin kolonihave, såfremt man #y"er til en nabokommune. Forudsætning

er, man har lejet sin kolonihave i minimum (for eksempel 5 år). Antal år skal være op til debat.

Forslag 2 fra have nr. 4 Birgit og Torben.

Vi har ha$ store problemer med vand ved vores have og hus nr. 4 i februar, som i nok ved. Men vi

er jo ikke de eneste der har oplevet problemer med for meget vand, og som klimaet vil komme til

at se ud i fremtiden bliver problemet kun større, de%or har jeg tænkt på denne løsning.

At foreningen kan etablere et regnvandsbed i Birkelunden, som alle haver så kan ”tilkoble” sig til

via render. De%ra kunne man evt. hente regnvand til vanding. Regnvandsbedet skulle tilplantes

med passende planter. Det vil give større biodiversitet og et mindre græsareal.

Jeg har selvfølgelig også tænk på, om Torben og jeg ikke bare selv skulle etablere et sådant bed.

Men jeg tror hu&igt det vil blive fyldt, for vi ville få vand ind fra vejen også. Vi har også overvejet

faskiner og tilkobling til dræn, hvis det !ndes på området.

I første omgang vil vi købe en grundvandspumpe og en lang slange, og pumpe vandet over vejen

og via vores genboer (med deres accept forhåbentlig) lede vandet igennem slangen til

Birkelunden, som ligger lavere.

Måske har andre tænkt på noget lignende? Der !ndes jo forskellige løsninger på

regnvandsopsamling. Det ville være dejligt, hvis vi kunne bruge de dejlige dråber til noget godt.

Swimmingpool hører jo ikke rigtigt til i kolonihaven.

Forslag 3 fra have nr. 31 Malene.

Jeg vil meget gerne genfremsæ"e forslaget fra sidste generalforsamling vedr. opsætning af en

vaskemaskine i toiletbygningen. Forslaget ønskes behandlet på generalforsamlingen igen.

Der opstilles en vaskemaskine med møntindkast (10 kr. pr. vask) sat op på det store toilet i stedet

for det bord der står der.

Mener vand og el. må være forholdsvis enkelt at tilslu"e. En kalender kan ligge ved maskinen så

man kan skrive sig ind (booke) på en bestemt dag og tidspunkt, så man ikke går forgæves.

Jeg ved ikke om det kan !nansieres af foreningen eller hver enkelt have skal betale et lille beløb.

Forslag 4 fra bestyrelsen følger særskilt.
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Forslag til generalforsamlingen. Græsslåning i kolonihaven

Vi har i øjeblikket en utilfredsstillende a!ale med NSPV, hvor vi har accepteret, at de bestemmer,

hvornår græsset skal slås (dog 2 gange månedligt). En bedre a!ale med NSPV eller andre aktører

har vi tidligere hentet tilbud på til omkring 35.000 kr. pr. år.

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at vores græsslåning fremover bliver udfø" af 2

robo#er.

Robo#erne er styret via en app, så udvalgte medlemmer af haveforeningen kan $ernstyre dem og

får meldinger om evt. uønskede stop.

Vi har indhentet tilbud på maskiner og etablering af systemet

Vi køber 2 robo#er, der kan slå græsset (1 til boldbanen og 1 til resten af græsarealet omkring

”birkelunden”)

� På boldbanen lægges kablerne, så maskinen kan slå helt ud til skel på Smedebakken og

så tæt på hække og buske, som de kan grave kablet ned.

� Omkring birkelunden lægges der afgrænsningskabler udenom kompostbunken,

bordene, ”den vilde have” og %agstangen og kablerne lægges også her så tæt på

hækkene som muligt.

� Dri!stiden bestemmer vi helt selv via appen.

� Robo#erne har en forventet levetid på 8-10 år.

� Knive skal ski!es hver 4-6 uge

� Ba#eriski! (3-6 års levetid)

� Forsikring af robo#erne koster ca. 1400 kr. årligt og er uden selvrisiko.

� Der etableres el på gavlen af fælleshuset og på pæl lige ove&or gavlen på den anden

side af kørevejen til robotgaragerne

� Hvis vi køber robo#er får vi slået græs under træerne i ”Birkelunden” og langs

kirsebæ"ræerne på den side, der ligger ud til boldbanen. Til gengæld får vi ikke slået

græs bag haverne.

� På generalforsamlingen i 2023 fremsæ#er bestyrelsen et forslag til, hvordan vi

vedligeholder arealet bag haverne.
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