REFERAT FRA HALVÅRSMØTET 22.03.2017
Møtet ble avholdt i Hagehuset og ca 40 kolonister møtte.

Ingvar gikk gjennom saker som det jobbes med.
-

-

-

-

Hovedfokus dette året blir Stavangers Kolonihager som feirer 100 år i år.
Det blir flere arrangement lokalt i Våland kolonihage, og i de andre kolonihagene.
Dette blir referert til lenger nede i referatet.
Nytt areal bak hagehuset.
Kommunen måtte gå ut med ny anbudsrunde, og Nordbø Maskin har fått det nye anbudet.
Det er mulig vi må ha en dugnad på området for å komme helt i mål. Dette kommer vi
tilbake til.
Det skal skiftes 2 vinduer i Hagehuset (de 2 i kortsiden). Disse er ankommet, og vi håper å
finne noen som kan skifte disse.
Endel kledning utvendig på Hagehuset skal også skiftes.
Viktig at kolonister utfører plikt-dugnad i fellesområdene, - dette for at Våland kolonihage
skal fremstå som en flott hage i 100-års-jubileums-året, og for at vi skal vinne konkuransen
«Stavangers fineste kolonihage».
Selvfølgelig også viktig at vi holder en god standard på egne parseller.
Minner om at frukt-trær på våren ikke skal være høyere enn 3,5 meter. Ber om at dette blir
fulgt.
Potentilla-hekken i Portveien er mye ødelagt. Dette kartlegges og det vil bli diskutert hva vi
skal gjøre.
Når høsten kommer og du ikke skal bruke eplene, minner vi om at en organisasjon kalt
«Eplefryd» gjerne vil ha eplene dine! De kommer og plukker eplene selv hvis ønskelig.
Etter at vår alles Poul døde i vinter, så har Tore Johannessen og Arne Aanonsen sagt seg villig
til å selge jord og gjødsel m/m på dagtid. Se oppslag i oppslagstavlene for tlf.nr til disse.
Styret vil ha «kontor-tid» hver mandag fra 17-18, hvis du har noe du lurer på, eller om du vil
kjøpe jord og gjødsel. Henvendelse på kontoret i Hagehuset.
Kirsten Storøy har sagt seg villig til å åpne hovedporten kl 10 hver dag.
Vi har innført en «salgsoppgave» på parsellene som er for salg. Denne salgsoppgaven blir
også lagt ut på hjemmesiden vaalandkolonihage.no
Det er også etablert fadder-ordning. Naboer til parseller som blir solgt blir spurt om å være
fadder for de nye som kommer inn i hagen. Det er etablert retningslinjer til dette.
Tilsynskomitèen fra bl.a. Stavanger Kommune kommer på befaring i kolonihagen den 8. juni.

Reidun informerte fra Landsmøtet i Norges Kolonihageforbund.
-

Første Nemaslug sneglekampanje blir avhold etter 17. mai.
Vi sender ut mail og oppslag på tavlene når dato er bestemt.

Carmen informerte om plikt-dugnad og frivillige dugnader.
-

Det ble besluttet på årsmøtet at vi skal avholde 2 frivillige dugnader, 1 vår og 1 høst.
Carmen oppfordret også om at kolonister må ta kontakt hvis plikt-dugnadsarbeidet er for
mye eller for lite, så kan dette justeres.

-

Vår dugnad 22. april
Høst-dugnad 7. oktober
24. april kl 17, - vil Audun og Susanne arrangere plange-bytte-dag.

Rolf Erik informerte om at kolonihagen vil ta i bruk Vipps som alternativ betalingsmåte i Kafèen.
Vippsnummer: 92329
Rolf Erik informerte også om aktiviteter i forbindelse med 100-års jubileumet.
Markeringen startet med stand på Ute og Fritidsmessen som var helgen 17-19. mars.
Mange datoer å huske på, så noter disse. Mail vil bli også bli sendt ut med påminnelse.
-

-

9. april 1927 er datoen da Våland kolonihage ble grunnlagt, og dette feirer vi med flaggdag
og kake i Hagehuset. Vi kommer tilbake med tidspunkt.
17. mai så skal vi delta i Folketoget sammen med kolonister fra de andre kolonihagene.
Oppfordrer å delta!
20.-21. mai blir det åpen hage hvor vi inviterer Stavangers befolkning til å komme å se hvor
fint vi har det. I denne forbindelse blir det sommer-blomst salg, tegnekonkuranse for barn,
rebus-løp for barn, kokk som helgriller svin, historisk hagevandring, foredrag med Scheen fra
den Botaniske hage, konsert med Våland Skolekorps, konsert m/Alma som var med i Junior
Grand Prix.
17. juni vil det arrangeres felles fest for alle kolonihager i Stavanger
23. juni blir det som vanlig arrangert St. Hans feiring på Tuv’s plass
I august blir det arrangert historisk vandring i alle kolonihager.
Våland Kolonihage 27. august.
10. oktober er fristen for innlevering til fotokonkuransen. Max 10 bilder pr kolonist. Se
tidligere utsendt mail, eller oppslag på tavlene for regler.
Så ble det lansert en ny «Kolonihage-sang» som er skrevet av Vigdis Tjørhom i vår hage.
Denne ble «ur-fremført» av deltakere på halvårsmøtet. Flott tekst!!

Så hadde vi pause med et flott koldtbord med mye god mat som Jorunn sto for.
Det ble solgt lodd, drøst, drukket kaffe og spist kake.
Etter pausen holdt Grete Storholm fra Strømvig Kolonihage et veldig kjekt og interessant
foredrag om Historien til Kolonihagene i Stavanger.
Kvelden ble avsluttet med trekning på loddsalget, og flere gikk hjem med blomster eller
fruktkurv, og faktisk gikk noen hjem med BÅDE blomster og fruktkurv!
Takk til Jorunn for fantastisk servering!
Takk til fremmøtte!

