Referat af havemøde tirsdag d. 2/4-2019 kl.10:00
Dagsorden:
1 Orientering fra haverne
1.1
Krydder/duft haven
1.2
Prydhaven, den gamle have
2 Herreholdet
3 Forårsklargøring
4 Mangler –f.eks. værktøj, udstyr m.m.
5 Evt.

Ad.1.1

Sonja og Ruth fortalte at roserne var klippet ned og at alt var godt. Der var
gjort klar til ekstra bed og Mogens var i gang med at lave et fint pilehegn.
Der blev spurgt til dampning af stier, havegange og gårdspladser, da det
skal gøres nu hvor alting spirer og gror. Bent undersøger/ringer.
Ruth oplyste at der mangler én stevia, som hun ville køre til planteskolen og
købe.
Der blev ligeledes bedt om at der blev købt stenmel til stierne og at der
manglede gødning til bedene. Bent køber.

Ad.1.2

”Lugepigerne” starter i næste uge, haven er allerede gjort klar. Herrerne har
været og klippet stauderne, til alles tilfredshed.
Der blev også her udtrykt ønske om indkøb af gødning, som Bent lovede at
købe.
Lavendlerne er i en sørgelig forfatning, en stor del af dem er gået ud, og
der er store kedelige huller i rækken. Det er efterfølgende blevet oplyst at
der bør indkøbes lavendler til ca.15 m hvis det skal blive pænt igen, samt at
der skal en gartner til at etablere en så lang hæk, da der skal graves et
pænt stykke ned og tilføres ny jord. Det er formentlig saltningen af stien
der har forårsaget det store tab.
Der vil blive sat to bænke til højre for indgangsdøren på Lindbjerggård, for
at dække for manglen af de flotte bonderoser der tidligere stod der.
Derudover blev der efterlyst flere frivillige til haverne, helst 1-2 til hver af
haverne, samt mindst én til herreholdet.

Ad.2

Der er slået græs for 1.gang i år, så er sæsonen skudt i gang. Ellers har
mændene foretaget en grundig garageoprydning, malet bænke, ryddet op
på loftet over Ryttergården, gjort plads til nye skilte, klippet ned i haverne,
monteret ny flagline på flagstangen og ellers hjulpet til hvor der var behov.

Ad.3

Vi blev enige om at punktet egentlig var belyst i punkt 1-3, så derfor gik vi
videre til punkt 4.

Ad.4

Der mangler 4 løvriver i plastik, gasflasken skal genopfyldes og så skal der
købes stenmel.

Ad.5

Der var intet under evt.

Bent.

