Protokoll årsmøte

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VÅLAND KOLONIHAGE
15.11.2017

Sak 1. Godkjenning av innkalling og av dagsorden
styrets innstilling til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av møteleder
valg av referent
Informasjon fra fellesstyret
informasjon fra Norsk kolonihageforbund.
Årsmelding fra hagen
100 Års jubileumsåret v Susanne
Regnskapet for hagen 2017
Budsjett for 2018
Innkomne saker
Kaffepause
Fjerning av hekkeavfall og bruk av brenn-plass v Hans
Dugnad og pliktarbeid
Sneglebekjempelse: Nemaslug kampanjen v/Tore
Bikuber i hagen v/Arvid
Informasjon om nytt område bak hagehuset v/Ingvar
Fotokonkurranse v/Susanne og Kit
Utdeling av diplomer fra tilsynskomiteen
Utdeling av diplomer fra Hagen
Årets kolonister
Valg

Vedtak: Forslag til dagsorden ble vedtatt med følgende endringer:
sak 4: Informasjon fra fellesstyret:
Ingvar informerer istedenfor Svein Haaland
sak 5: informasjon fra Norsk kolonihageforbund.
Representant til norsk kolonihagestyre Terje Melkeraaen er i Italia og kunne ikke holde
innlegg. Kolonister som ønsker å vite mer om norsk kolonihageforbund bes henvist til
kolonihageforbundets hjemmesider som jevnlig holdes oppdatert.
sak 15: Bikuber i Våland kolonihage v/Arvid.
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Ingvar informerer istedenfor Arvid.
Sak 2. Valg av møteleder
Styrets innstilling til møteleder:
Ivar Fet
Vedtak:
Som møteleder/ordstyrer ble Ivar Fet enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets innstilling til referent:
Konstituert sekretær Susanne Stangeland
Vedtak:
Som referent ble Susanne Stangeland enstemmig valgt.
Til å underskrive protokollen ble Ingrid lønn og Tore Johannesen enstemmig valgt
4. informasjon fra fellesstyret:
Ingvar informerer om fellesstyret i stedet for Svein Håland. Det er to representanter i fellesstyret i
fra Våland kolonihage: Ingvar Matland, Svein Haaland. Terje Melkeraaen stiller som tilhører og gir
eventuelt info fra NKF. Felleskomiteen har møter 4 ganger i året og tar opp forskjellige temaer blant
annet er utgangspunktet for 100 års feiringen kommet fra fellesstyret og fellesstyret har ansvar for
tildeling av diplom til byens mest velstelte hage. Neste år vil tildelingen skje på miljøsøndagen i
september og foregå på torget i sentrum.
5. informasjon fra kolonihageforbundet:
Kolonister henvises til nettsted som oppdateres jevnlig.

Sak 6. Behandle kolonihagens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger
Værrapport: ingen kommentarer
Halvårsmøtet: ingen kommentar
Frivillig Dugnad: ingen kommentar
Tilsynskomiteen: ingen kommentar
St.Hans feiring:
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Det ble kommentert at hagehuset var utleid denne dagen og at det prinsipielt ikke bør leies
ut St.Hans. Argumentet for å leie ut var at oppslutningen uansett er dårlig og at det er bedre
at hagen får inntekter for utleie.
Basar og utdeling av krus til vinnerne av konkurranser 23 September: ingen kommentar
Frivillig dugnad 07 Oktober: ingen kommentar
Annet: ingen kommentar
Søndagskafeen: ingen kommentar
Utleie av hagehuset: ingen kommentar
Salg av parseller: ingen kommentar
Regi av dameforeningen:
Dameforeningen tar dette året pause med gjennomføring av Julemarked.
Det ble kommentert at det vil bli et savn uten julemarked i år.. Kolonister som ønsker å være
medlem i dameforeningen oppfordres til å ta kontakt med Jorunn Matland for deltagelse i
dameforeningen.
Det ble kommentert at medlemmer på venteliste kunne tenkt seg en kopi av årsberetning.
Styret informerer at denne legges ut på nettsiden tilgjengelig for alle.

Innstilling:
Årsberetningen for 2017 godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Rolf Erik Bjørnerem, Linda Birkedal, Jorunn Matland, Ingvar
Matland, Carmen Andreu, Reidun Edland,
Vedtak:
Årsberetningen for 2017 tas til etterretning.
7. 100 års jubileet:
Susanne Stangeland informerer:
Ubetinget suksess!
Hagemesse, 17-19 Mars. Kolonihagen var tilstede og gjorde seg positivt bemerket. Det ble
bygget en kulisse som senere ble gjenbrukt i folketoget,
17 Mai - Vi deltok i folketoget med en ekvipasje av pyntede trillebårer. Blomster til pynt ble
innkjøpt felles til alle fire hagene, Kolonihagene ble premiert av 17 Mai komiteen og tildelt
diplom for flott innslag.
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Åpen Hage. 20-21 Mai. Ble en braksuksess. Tanken bak en slik åpen hage helg var å kunne
vise hagen fra den beste side. Og dette ble gjort tilgangs. Alle kolonistene stilte opp og
gjorde hagen innbydende. Morten fra Stavanger fetevare grillet på Thuvs plass, Våland
skolekorps spilte og Alma fra junior grand prix holdt konsert på Thuvs plass. Det var stort
blomster og grønnsak salg. Det ble også plantet et valnøtt-tre som markering. Selv om
værgudene ikke var helt på vår side må åpen helg sies å være et meget vellykket
arrangement.
Hagefest i Eiganes kolonihage ble en koselig affære. Stort telt ble slått opp utenfor
pumpehuset og alle koste seg med allsang (kolonihagesangen) og taler.

Sak 8. Behandle kolonihagens regnskap i revidert stand
Kasserer Rolf Erik informerer om korrigert regnskap,
Inntekter:
På inntektssiden er Parsell-leie høyere pga av sene innbetalinger fra 2016
salg kafe inkluderer åpen helg
Betaling med Vipps har vært en suksess
Det er dårligere tider i lokalområdet og det har betydd at utleie av hage-hus er gått litt ned .
utgifter
Det er blitt kjøpt inn nye krus til hage-hus
Nettleie fra Lyse har gått opp
Vann renovasjon er i pluss etter avregning på vannmåler
Vannmåler har tett oppfølging, Ingvar informerer om vannmåler at vi nå betaler for forbruk,
unngå lekkasjer og at vannet drypper for det fører til økt forbruk.
Salen i hagehuset ble malt på dugnad og ble meget bra, takk til alle som bidro.
Nye ovner i hage-hus og det har vært utskifting av 2 vinduer.
korrigering
Det er blitt satt av 250 tusen i fondsmidler til utvidelse av hagen, ny støttemur til 39000
oppført som en del av fondsmidler men skal over til driftsmidler dette fører til 39000 i minus
på resultat. Kommentarer: Korrigering fører til underskudd, hvor skal dette dekkes inn? Styret
svarer at dette budsjetteres inn til neste år og man regner med at det vil dekkes av neste års
inntekt. Ordstyrer informerer at hagen har penger på bok og ikke er helt på bar bakke
100 års jubileet holdt seg til budsjett
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balanse: ingen kommentarer
Innstilling: foreslås vedtatt
Følgende hadde ordet i saken: Rolf Erik Bjørnerem, Linda Birkedal, Ingvar Matland, Ivar Fet
Vedtak:
Regnskap for 2017 er godkjent.
9. Vedta kolonihagen budsjett
Kasserer informerer:
hagehuset trenger nytt kjøkkengulv, ny kledning, nytt gulv i forsamlingsrom. Nytt parsell
område skal beplantes med Hageanlegget trenger nye hekkplanter
Kommentarer: I følge media regner Stavanger kommune at det vil koste opp til 200.000,- å
restaurere paviljongen til den opprinnelige stand, spørsmål om ikke dette burde budsjetteres
inn i neste års budsjett.
Stavanger kommune har vist interesse for å overta paviljongen, denne saken skal opp i
formannskapet og ingen avgjørelser er blitt tatt enda. Til endelig avgjørelse er blitt tatt i
Stavanger kommune vil ikke kolonihagen gjøre noe videre med paviljongen.
Paviljongen er ikke fredet eller på annen måte underlagt restriksjoner og det finnes dermed
ingen fremtidig forpliktelse i den retning. Kommunen har ifølge media oppdaget råteskader
og diverse andre skader, kolonihagen kommer ikke til å restaurer til opprinnelig stand.
Avtalen med Stavanger Kommune er at om de overtar paviljongen vil de måtte erstatte
denne med et tilsvarende bygg.
Det savnes informasjon om denne og andre saker blant kolonistene. Det oppleves som feil at
informasjon skal komme via media. Styret svarer at media kan presentere informasjon om
det de tror vil skje mens styret må forholde seg til det som faktisk er blitt avgjort. I saken
med paviljongen er ingenting blitt avgjort av Stavanger Kommune og styret må forholde seg
til dette.
Ordstyrer stopper diskusjonen

Innstilling:
Budsjett for 2018 godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken: Linda Birkedal, Ingvar Matland, Hans Woldmo, Tore
Johannesen , Kjell Carlsen og Ivar Fet
Ingen endringer av budsjett
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Vedtak:
Enstemmig vedtatt budsjett for 2018

Sak 10. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen innkomne saker
Sak 11 Kaffepause
Med koldtbord og gulrotkake

12. Fjerning av hekkeavfall og bruk av brenneplassen: Hans Woldmo orienterer
Hekkavfall kan plasserer ved låven og det vil bli kjørt bort. Det har vært en del tilfeller der
kolonister setter i fra seg sekker med restavfall blant hageavfallet og dette kompliserer
prosessen. Restavfall må hver enkelt kolonist selv sørge for å levere til avfallsplassen.
Kolonistene oppfordres til å respektere dette.
Brenn plassen skal brukes til avfall som kan gå i flisekutteren, store stammer eller røtter kan
ikke leveres på brenn plassen, dette må kolonistene selv sørge for å bli kvitt.
13. Dugnad og pliktarbeid: Ingvar Matland orienterer
Vår dyktige dugnadsansvarlige Carmen Andreu tar ikke gjenvalg og går dermed ut av styret.
Det har vært to frivillige dugnader, en vår og en høst, med bra oppmøte.
Pliktdugnaden: De fleste kolonister utfører sin pliktdugnad med glede. Innsatsen blant noen
av kolonistene er allikevel variabel. Pliktdugnad settes inn i system der de kolonister som
ikke har eller kan utføre sin plikt vil måtte betale. Styret har blitt strengere ved oppfølging og
sender nå ut regninger til de som ikke har utført sin pliktdugnad. Styret ønsker minst mulig
innbetalinger.
De som ikke har oppgaver oppfordres til å ta kontakt med dugnadsleder Erica Nilsen
Kommentar: Det oppleves som negativt at de som ikke deltar på frivillig dugnad arbeider på
sin egen parsell denne dagen. Styret svarer at man ikke kan pålegge kolonister som ikke er
med på den frivillige dugnaden til å holde seg borte fra hagen, styret kan bare oppfordre.
Det er også viktig å formidle at enhver innsats på den frivillige dugnaden blir sett på med
velvillige øyne, man trenger ikke nødvendigvis være med hele dagen. Den frivillige dugnaden
har utviklet seg til å bli et positivt sosialt arrangement som alle kolonister oppfordres til å
være med på ikke minst for å bli bedre kjent og samtidig gjøre en innsats for fellesskapet.

14. Sneglebekjempelse
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Tore Johannesen informerer
I år har der vært en Nemaslug utdeling, Mange kolonister er flinke til å møte opp og bruke Nemaslug
på parsellene. Flere kolonister har på egen hånd fått tak i Sluxx som er et bedre alternativ til
Ferramol.
Tore anbefaler Nemaslug en gang i året og at Sluxx fremskaffes av den enkelte kolonist.
Kommentar: Bruk av Sluxx er mer effektiv sneglebekjempelse på kort sikt, Nemaslug er allikevel
effektiv over lenge tid. Fiskå mølle er grossist for Sluxx men krever sprøytesertifikat før salg. Styret
ville sende representant på sprøytekurs eller kjøpe i stort for å selge billig til kolonistene.
Alle kolonister oppfordres også til å ta sneglerunden med saks, dette er en skånsom måte å avlive
sneglene på om de klippes rett bak "pustehullene".
styret anbefaler en kombinasjon av Nemaslug og Sluxx (om dette kan fremskaffes)
Stemningen i kolonihagen er at styret presser på for å skaffe Sluxx

15 Bikuber
Arvid har sjekket og Ingvar informerer om bikuber i hagen
Det har vært spørsmål om kolonihagen skulle tillate bikuber i hagen, noe som Stavanger kommune
oppfordrer til. Plasseringer av kubene er det store spørsmålet, bier er ikke farlige så fremt de ikke
blir provosert eller forstyrret, forslag om plass ved låven.
Kommentar: Det hele koker ned til hva dette vil koste hagen og hvem som skal ha ansvaret for
bikubene. Sammensetning av vekster på parsellene vil også tiltrekke seg insekter
Innstilling:
Arvid/Ingvar fremskaffer mer informasjon til halvårsmøtet
Følgende hadde ord i saken: Ingvar Matland, Reidun Edland
Vedtak: Forslag om mer informasjon ved halvårsmøtet ble vedtatt

16. Nytt område bak hagehuset:
Ingvar Matland informerer:
Anlegget er nesten ferdig, mangler hekk mot naboene som tas til våren. Når hekken er plantet får vi
godkjennelse fra kommunen.
Styret kaller inn til informasjonsmøte for de på venteliste som vil ha ny parsell, det vil blant annet
informeres at parsellen må skjøtte uten merknader minst et år før de får bygge hytte. Parsellene vil
bli målt opp senere.
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17. Fotokonkurransen: premieutdeling
Det har vært fotokonkurranse i Våland kolonihage og responsen fra kolonistene har vært helt
enorm. Over 60 innsendte bilder ble vurdert og juryen bestående av Kit Fong Ling, Rolf Erik
Bjørnerem og Susanne Stangeland fant følgende vinnerbilder:
1 premie:
Gavekort på kr 1000,- samt løk fra Brynes planter går til Linda Birkedal for sitt bilde «Innhøsting».
2. premie:
Gavekort på kr 500,- samt løkpakker fra Brynes Planter går til Reidun Edland for sitt bilde «Gule
blomster i frost»
3. Premie
Gavekort på kr 500,- samt løkpakker fra Brynes Planter går til Reidun Edland for sitt bilde «slimslask»
Vi gratulerer vinnerne og alle andre som sendte inn bidrag til konkurransen. Alle innsendte bilder er
fremdeles med på kolonihagenes hovedstrekning som avgjøres senere.

18 Utdeling av diplomer fra tilsynskomiteen:
Våland kolonihage ble tildelt premie av Stavanger Kommune for mest velstelte kolonihage for 2017.
Alle kolonister gratuleres for fantastisk innsats slik at hagen kunne få denne gjeve utmerkelsen.
Neste år vil det bli seremoni på torget på miljødagen.
To diplomer ble tildelt kolonister fra Tilsynskomiteen:
Wenche Austbø og Linda Birkedal. Begge kolonister får utdelt hver sin diplom.

19. utdeling av diplomer fra hagen:
Hagens tilsynskomite har sin egen utdeling av diplom til parseller som tar seg godt ut gjennom hele
sesongen. I år gikk diplomene til Alf Bergin parsell 108. Gunnar og Norunn parsell 71
20. Årets kolonister: blomster tildeles de som har gjort seg bemerket i hagen med ekstra innsats
-Kirsten og Guro som driver kafeen hver søndag
-Jorunn som har hagehuset
- Bjørn som klipper hekk
- Audun med sin maler innsats
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- Tore og Arne som har vært med hele sesongen som tilgjengelige på gjødsel-salg
- Jon Ove Halvorsen og Svein Haaland for sin innsats for hagen til alt mulig.
- Æres-diplom:, Æresmedlemskap tildeles Svein Haaland som belønning for lang og tro tjeneste for
kolonihagen og for arbeid til kolonihagens beste.

Sak 21. Valg
a) formann ikke på valg
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: Hans Woldmo tar gjenvalg
Følgende hadde ordet i saken: Ingrid Lønn informerer om valgkomiteens arbeid
Vedtak:
Hans Woldmo ble enstemmig valgt til nestleder.
c) sekretær: ikke på valg
Reidun Edland må trekke seg fra styret og Susanne Stangeland settes inn som konstituert
sekretær.
d) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
Susanne Stangeland settes inn som konstituert sekretær og Wenche Nordgård foreslås som
styremedlem.
Carmen Andreu tar ikke gjenvalg og Erica Gustavson foreslås som dugnadsansvarlig
Vedtak:
Enstemmig valgt.
Wenche Nordgård ble valgt til styremedlem og
Erica Gustavson ble valgt til varamedlem/ dugnadsansvarlig til styret.

e) Valgkomiteens innstilling til kasserer:
Rolf Erik Bjørnerem tar ikke gjenvalg og Dag Olav Øverland foreslås som ny kasserer.
Vedtak:
Dag Olav Øverland ble enstemmig valgt som kasserer
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f) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Ivar Fet tar gjenvalg
Vedtak:
Ivar Fet ble enstemmig valgt til revisor.

g) Styrets innstilling på Kolonihagens representanter til ulike ting og møter:
-

Kolonihagens representant til fellesstyret er ikke på valg,
Susanne Stangeland innstilles som varamedlem for Ingvar Matland i fellesstyret.
Enstemmig vedtatt

f) Styrets innstilling på valgkomité:
Terje Melkeraaen går ut som leder av valgkomiteen og blir erstattet av Ingrid Lønn. Wenche
Austbø innstilles som nytt medlem.
Vedtak:
Ingrid Lønn ble valgt til leder og
Torild Husby og Wenche Austbø
ble valgt til medlemmer

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

-----------------------------------------

------------------------------------------------------------

Formann Våland Kolonihage

Sekretær Våland Kolonihage

Ingvar Matland

Susanne Stangeland

-----------------------------------------

------------------------------------------------------------

Ingrid Lønn

Tore Johannesen
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