Generalforsamling i Nordby Sogns Byhave
24. marts 2017 kl 17.45 på Samsø Bryghus.
Til stede:

Gurli, Helen, Britta, Elisabeth, Jørgen, Anne, Kirsten E.

KirstenB.

Ingeborg, Solveig Afbud fra : Carla, Jette og Åse.

1. Valg af dirigent og referent: Kirsten Erbou
2. Lugedage i 2017: Onsdage kl 10.00 Gurli sender os en sms før første mødedag. Denne
er afhængig af hvornår der bliver leveret ny muldjord i haven. (Brdr. Kjeldahl leverer) Carla
er nu definitivt stoppet i Byhaven, men hun vil komme med kage en gang imellem.
3. Projekter/ forslag som evt. kan gennemføres i 2017. Rækkefølgen er ikke prioriteret : - En form for overdækning af pladsen med bord-bænke. Evt. med et træ- eller metalskelet
og glas- eller plasttag. Beplantningen kunne være blåregn, vedbend, roser eller ?? Eller en
pergola med de samme materialer og planter. Eller græstag med specialgræs og husløg og
sedum. Eller et lysthus / orangeri m.glas.
- Bedet med de røde roser skal skiftes ud: f.eks med hortensia og St. Hansurt eller St.
Hansurt og kæmpe verbena eller bærbuske f.eks. ribs, solbær, stikkelsbær og rabarber.
Eller skal vi have skulpturer i haven ?? af beton eller klippede i buksbom eller taks. Rene vil
klippe de små hække for os igen i år, på det rette tidspunkt.
Vi traf beslutning om ikke at beslutte noget nu, men vi vil drøfte spørgsmålene under og
efter arbejdsdagene i Byhaven.
4. Ny græsklippermand: Helmer blev foreslået (af Elisabeth) og valgt med applaus.
5. Anskaffelse af redskaber: forslag om en (rigtig) kantspade, en (rigtig god) kultivator,
roe-luge-jern, evt. nogle rosensakse.

Gurli vil donere en skovl.

6. Forslag til Sommerens udflugt: Økologisk Have i Odder + Family Garden + fr. Møllers
Mølleri. Turen kan lægges på en onsdag, men fr. Møller har kun åbent torsdag + weekend.
Dato for udflugt bestemmes en af de første arbejdsdage.
7.Generalforsamling i Borgerforeningen: Kirsten Beck og Britta vil komme med et indlæg
om arbejdet i Byhaven - både gartnerfagligt og socialt. Tak til Gregers for klipning af de
store hække, åbning og lukning for vand, maling af bænkene og hjælp med den rette
bestilling af grus og jord. Rene for klipning af de små hække. Eva for afhentning af al vores
affald i 2016.
8.Evt.
Elisabeth forslår at vi systematiserer udnyttelsen af stiklinger og frø i Byhaven. Vi har på
den måde mulighed for at lave et plantemarked eller en plantebyttedag sidst på
sommeren i Byhaven eller måske i samarbejde med Smagen af Øen.

Således blev selve Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden og vi gik over til at være
en del af Stinnes Fællesspisningsaften i Samsø Bryghus, som stod i Oksens Navn med
Tærter, stege og kødboller med sundt og godt tilbehør. 135 kr. pr kuvert + lidt øl, saft og
vin.
Nordby Sogns Borgerforening er den glade giver og vi siger TAK.
Gurli Hansen
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