Pederstrup den 27. oktober 2020

Opsamling og referat på havemøde tirsdag den 27. oktober
Mødet blev holdt i mindre grupper i haverne. John og Mette gik mellem grupperne.
Referent: Mette Jensen.
Ønsker til nye redskaber:







Løvblæser
Løvriver 2-3 stk.
5-6 flamingokasser til georgineknoldene.
Grensakse 3 stk. jf. Ruths liste.
Dame handsker jf. Ruths liste.
Spade+spids spade

Haverne netop nu:
 Det er sidst på havesæsonen.
 Der bliver opsamlet blade.
 De store bede er gjort klar til vinteren, der er opgravet mange selvsåede træer. De
bede Nina og Vibeke arbejder hviler fra nu. Lena skal have nogen andre
arbejdsopgaver.
 Vibeke efterlyser en, der vil tage ansvar sammen med hende for bedet med
æbletræerne. Forslag: Vi kan arbejde i grupper omkring bedene.
 Træet med augustæbler i bedet bliver beskåret af kyndig frivillig.
 Det bed der har været under udvikling er nu beplantet med nye stauder og gødet. Vi
må se, hvordan det kommer til at se ud til foråret. Vi ser ligeledes om andre bede
skal have nye planter til foråret.
 Georginer skal tages op i løbet af de næste to uger. Der mangler flamingokasser til
overvintring af knoldene. Bent har nogle på lager, han finder dem frem.
 Asketræet ved rosenhaven er blevet for stort, da træet er på kommunens areal, har
Mette i dag lavet en sag om det på driftsweb.
 Det store træ i rosenhaven bag garagen trænger beskæring. Der indhentes tilbud,
men sandsynligvis først i 2021. Mette indhenter tilbud.
Haverne til foråret:
 Når georginerne sættes i jorden til foråret, skal vi sætte dem i en halv overskåret
sodavandsflaske, dette hindrer sultne snegle i at spise planterne.
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 Der skal købes gødning (en dobbelt portion) til marts. John køber ind.
 Planter til rosen- og dufthaven. Ruth køber de planter vi talte om.
Skiltning til planterne:
 Bent laver ikke længere skilte, da han er gået på pension.
 Vi aftalte, at der skal laves nye og permanente skilte. Hver ”havegruppe” skal
udarbejde og sende liste over planter og blomster til Mette. Vi vil gerne have
listerne senest midten af januar. Send til mej@balk.dk
 Ragna sætter skiltene op grafisk i løbet af vintermånederne, så de er klar til foråret.
På skiltet kommer sandsynligvis der til at stå plantens navn samt et ikon med om,
det er en prydplante, en giftplante, lægeplante osv. Der bliver ikke noget billede på
skiltet.
 I bedene skal der ikke stå skilte ved alle blomster og planter (kun en gang).
Forslag til udviklingsprojekter i 2021:
 Lysthus/pergola med blåregn med inspiration fra Frilandsmuseet.
 Etablering af bed med kulturhistoriske planter, der blev brug til farvning af tøj.
Andet:
 Den gule traktor skal repareres. John tager sig af opgaven, når traktoren ikke
længere bruges i havearbejdet.
 Orden i haveskuret. Redskaberne skal hænges op. John tager sig af opgaven.
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