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Dagsorden - AiHs generalforsamling
24. marts 2019, kl. 10 – 15
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af
bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af AiHs
årsregnskab/Brian
4. Gennemgang og vedtagelse af
AiHs budget 2019 (godkende bkontingent)
4a. Fremlæggelse af GAiHs årsregnskab
2018 (bliver godkendt af GAiHbestyrelsen)
5. Spørgsmål og kommentarer til
kompetencepapirer
5a. Fremlæggelse af GAiHs budget for
2019 (revideret budget bliver godkendt
af bogrupper)
6.
7.
8.
9.

Behandling af bestyrelsens forslag
Behandling af indkomne forslag
Vimbys beretning
Valg af suppleant til Vimbys
bestyrelse

Frokost 13 – 13.45
10.Landbrugets årsregnskab
11.Gennemgang af landbrugets
budget
12.Kort beretning fra Landsbyliv
13.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter (bogrupper har
indstillet kandidater)
14.Valg af revisor
15.Evt.
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AiH regnskab 2018

Årsregnskab
2018
for
Andelssamfundet i Hjortshøj
Gammel Kirkevej 46B
8530 Hjortshøj
Ledelsens regnskabspåtegning:
Idet vi aflægger foreningens årsregnskab for 2017, kan vi erklære:
- at der ikke efter statusdagen er indtruffet begivenheder, rejst retssager, skattesager eller
andre krav mod foreningen, som ikke er vist i regnskabet
- at vi ikke har indgået forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, som ikke fremgår.
- at vi ikke har pantsat eller behæftet aktiver med ejendomsforbehold.
Regnskabet er fremlagt og godkendt af Andelssamfundets bestyrelse den 24. marts 2019

Formand: Anne Dalsgaard, bogr. 3 ______________________
Næstformand: Lærke Broge Henriksen bogr 5 _____________________
Kasserer: Brian Adolph, bogr. 1 _____________________
Bogruppe 2: Mikael Hermansson _____________________
Bogruppe 4: Michel Jespersen _____________________
Bogruppe 7: Jeanne Debess _____________________
Bogruppe 8: Ida Gyde _____________________

Godkendt på Andelssamfundets generalforsamling den 24/3, 2019

Dirigent: ______________________

Side 1

6

AiH regnskab 2018
e is rs erkl ring
il lederne a

pstilling a årsregnskab

i

Jeg har opstillet årsregnskabet for Andelssamfundet I Hjortshøj for nærværende regnskabsår
på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Regnskabet er kun til hvervgivers eget brug.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er
anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen
revisions- eller revie konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven eller lignende relevante love.

Hjortshøj 21. februar, 2019

homas inther Andersen

Side 2
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AiH regnskab 2018

es ltat pg relse r året
1. januar 31. december 2016

ndt gter
B-kontingent
B-kontingent til gode fra GAiH
ompass
rasmus
Rundvisning, ompass
Renteindtægter
Anvendte hensættelser, rasmus
Frigivne hensættelser, indskudsbeviser
ant i Kreavognen
il gode depositum, bogruppe 4

kr. 1.200
kr. 900
kr. 628
kr. 2.300
kr. 17.723
kr. 7.000
kr. 10.000

Indtægter i alt

kr

dgi ter
Revision
ompass
Gebyrer
Indskudsbeviser retur
Lån til Kreavognen
Hensat ompass
rasmus
Hensat rasmus

kr. 0
kr. 628
kr. 1.540
kr. 7.000
kr. 10.000

dgifter i alt

es ltat

Side
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kr 7.500
kr 32.291
kr 0
kr 0
kr 19.117

kr

kr 0
kr 2.300
kr 1.155

kr. 17.723

kr 5.200
kr 19.117
kr 32.291

kr

kr

kr

Resultatet overføres til egenkapitalen.

kr 2.400

kr

AiH regnskab 2018

alan e
pr. 31. december 2018
Aktiver
Lån til Landbruget
Lån til Landbruget/pileprojekt
Lån til Kreavognen
il gode GAiH, B-medlemmer
Bogruppe 4
ilgodehavender i alt
Merkur 1502113 AiH
Merkur 1752387 nedlagt
Likvide midler i alt

kr 130.000
kr 38.780
kr 10.000
kr 900

kr 130.000
kr 38.780

kr

kr

kr 83.095
kr 0
kr

Aktiver i alt

kr

kr 45.429
kr 71.057
kr
kr

assiver
Kapitalkonto: saldo primo
Årets resultat
genkapital

kr 153.116
kr 2.860
kr

kr 151.871
kr 1.245
kr

Hensat ompass
Hensat rasmus
Hensatte medlemsindskud
Hensættelser i alt

kr 4.572
kr 7.376
kr 94.850
kr

kr 5.200
kr. 25.099,00
kr 101.850
kr

genkapital og hensættelser

kr

Afsat til revision
Kortfristet gæld i alt

kr
kr 0
kr

assiver i alt

kr

kr 0
kr
kr

Side

9

Årsregnskab

2018
for

Grundejerforeningen
Andelssamfundet i Hjortshøj: GAiH
(11. regnskabsår)

Gammel Kirkevej 46 B
8530 Hjortshøj

kulturrevision
registreret revisor Knud E. Bendtsen HD
Vilhelm Bergsøes Vej 51, 1. th, 8210 Århus V
Mobil: 28 34 63 30 / CVR: 12860447
kulturrevision@stofanet.dk
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GAiH

side 1

Ledelsens regnskabspåtegning:
Idet vi aflægger foreningens årsregnskab for 2018, kan vi erklære:
- at der ikke efter statusdagen er indtruffet begivenheder, rejst retssager, skattesager eller andre
krav mod forening, som ikke er vist i regnskabet

- at vi ikke har indgået forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet.
- at vi ikke har pantsat eller behæftet aktiver med ejendomsforbehold.

Regnskabet er fremlagt og godkendt af Grundejerforeningen Andelssamfundet I Hjortshøjs bestyrelse den 24. marts 2019
Formand: Anne Dalsgaard ______________________

Næstformans: Lærke Broge Henriksen bogr. 5 _____________________

Mikael Hermanson bogr. 2 _____________________

Kasserer: Brian Adolph bogr. 1_____________________

Bogruppe 4: Michel Jespersen _____________________

Bogruppe 7: Jeanne Debess _____________________

Bogruppe 8: Ida Gyde _____________________

kulturrevision
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GAiH

side 2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til lederne af grundejerforeningen GAiH
Jeg har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Andelssamfundet I Hjortshøj for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2018 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Regnskabet er kun til hvervgivers eget brug.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og evt. noter.
Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med almindelig praksis for foreningsregnskaber. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille
årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven eller lignende relevante love.

Århus, den 28. februar 2019

kulturrevision
cvr-nr 12 86 04 47

__________________________________
registreret revisor Knud E. Bendtsen HD

kulturrevision
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GAiH

side 3

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2018
Note
1

2018

2017

261.000
3.158
0
1.500
265.658

259.500
1.735
23.280
600
285.115

UDGIFTER:
Æblelund og shelter
Spor i landskabet
Grønningen
Petersborg
Operation dagsværk
Landbrug geder
Pileskov
Køb, leje og vedl. materiale/maskiner
Anlæggelse og vedl. af stier og veje
Leje af rendegraver
Udendørsarealer i alt:

22.836
4.115
0
10.000
0
7.000
10.300
2.597
3.055
990
60.893

26.188
5.839
1.043
6.000
2.625
7.000
10.300
7.980
4.643
6.772
78.390

Kulturgruppen
Hjørnegrund gruppe
El-cykelgruppe
Slængvogn/børnevogn
Multihuset Hjortshøj
Kreavogn
Frivilligfest GAiH
Andre aktiviteter i alt:

13.438
1.225
0
13.829
0
34.751
5.766
69.009

13.484
0
29.040
0
10.000
0
0
52.524

860
2.975
4.000
2.000
4.647
4.223
21.750
2.568
5.602
869
49.494
179.396

241
3.150
3.000
2.000
4.336
3.800
21.500
2.534
18.002
35
58.598
189.512

86.262

95.603

INDTÆGTER:
Kontingenter
Æblesalg
Elcykelprojekt
Øvrige
INDTÆGTER I ALT:

Kontorhold
Web side og internet
Revision
Regnskabsføring
Fotokopier
Kontingenter LØS og LEV
Støtteforeningen Landsbyliv
Forsikring
Mødeaktiviteter / generalforsamling
Diverse adm.
PR og administration i alt:
UDGIFTER I ALT:
ÅRETS RESULTAT
Resultatet overføres til næste år

kulturrevision
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GAiH

side 4

Balance
pr. 31. december 2018
AKTIVER:

2018

2017

Grønningen anskaffelsespris
Anlægsaktiver

190.000
190.000

190.000
190.000

Tilgodehavender
Kasse
Merkur Bank 8401 1518507
Omsætningsaktiver

0
4.360
724.377
728.737

0
4.331
676.644
680.975

AKTIVER I ALT:

918.737

870.975

826.075
86.262
912.337

730.472
95.603
826.075

0
2.000
3.500
900
6.400

41.900
0
3.000
0
44.900

918.737

870.975

PASSIVER:
Kapitalkonto: Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital
Afsatte omkostninger 2017
Skyldig bogholderi
Afsat til revisor
Mellemregning med AiH
Gæld i alt:
PASSIVER I ALT:

kulturrevision
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GAiH

side 5

Note til regnskabet:
Note 1

Kontingenter
Bogruppe 1
Bogruppe 2
Bogruppe 3
Bogruppe 4
Bogruppe 5
Bogruppe 6
Bogruppe 7
Bogruppe 8
I alt

27.000
36.000
28.500
49.500
37.500
24.000
33.000
25.500
261.000

kulturrevision
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Budget GAiH 2019
2018

2019

261.000
3.158
1.500

261.000
3.000
0

265.658

264.000

22.836
4.115
0
10.000
0
7.000
10.300
2.597
3.055
990
0
0
0

21.500
4.115
2.000
10.000
9.050
10.000
10.300
0
5.000
1.000
10.000
25.000
950
10.000

60.893

118.915

13.438
1.225
13.829
34.751
5.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20.000
0
11.200
8.500
6.000
10.400
3.000
35.000
7.000
21.000
20.000
1.500
5.000
9.000
100.000

69.009

257.600

860
2.975
4.000
2.000
4.647
4.223
21.750
2.568
5.602
869
0

1.000
3.000
4.000
2.000
3.500
4.500
21.750
2.600
6.000
1.000
21.750

49.494

71.100

Udgifter i alt:

179.396

447.615

Årets resultat:

86.262

-183.615

Indtægter
Kontingenter
Æblesalg
Øvrige

Indtægter i alt
Udgifter
Æblelund og shelter
Spor i landskabet
Grønningen
Petersborg
Operation Dagsværk (oprydning)
Landbrug geder
Pileskov
Køb, leje og vedl. Materiel/maskiner
Anlæggelse og vedl. af stier og veje
Leje af rendegraver
Indkøb af borde/bænke
Advokat/vedtægter og økonomi
Hjertestarter
Nedgravet trampolin

Udendørsarealer i alt:
Øvrige aktiviteter/grupper
Kulturgruppen
Hjørnegrundgruppe
Slænget
Kreavogn
Frivilligfest GAIH
Sheltergruppe
Pileflettergruppe
Stillads
Bærgruppe
International workcamp
Strategi og visionsgruppe
Løbeænder i frugthaven
Wwoofer
Æblehaven
Forslag: Materiel til landbruget m.m

Øvrige aktiviteter i alt:
PR og administration
kontorhold
Hjemmeside inkl. co2-certificat
revision
regnskabsføring
fotokopier
kontingenter LØS, LEV og GEN
Støtteforeningen Landsbyliv
Forsikring
Mødeaktiviteter/GF
Diverse adm.
Kontingent AiH

Pr og adm. i alt:
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Noter til GAiH-regnskab 2018
Kontingenter;

Som noget nyt er der lavet en note i regnskabet, så man kan
se, hvad hver enkelt bogruppe har indbetalt til kontingent.
Øvrige indtægter;
Er et ”grønt indskudsbevis” der er doneret til GAiH.
--------------------------------------------------Æblelunden;
Der er 1.000 kr. ekstra til skyldig græsslåning fra tidligere år
Jordleje 16.480 kr. samt rep. af shelter på 1.590 kr.
Spor i landskabet;
Jordleje 4.115 kr.
Pileskov;
Jordleje 10.300 kr.
Køb/leje materialer; Frugtpresser er indkøbt.
Hjørnegrundspruppe; Udflugt og møder til 1.225 kr.
Kreavogn;
Fik bevilliget 36.000 kr. brugt 34.751 kr. Har extraordinært
fået overført 1.249 kr til næste års forbrug.
Frivilligfest;
5.766 kr til fejring af de mange mange frivillige hænder i
GAiH.
Kontingent;
LØS 3.000 kr. og LEV 800 kr. GEN 423 kr.
Mødeaktiviteter;

I år kun alm. møder samt generalforsamling i alt 5.602 kr.
Sidste år både temadag om landbrug og demokrati.
(desuden lå frivilligfest og ny bogruppe i denne rubrik)
Div. adm.;
Gebyrer 419 kr samt bårebuket 450 kr.
----------------------------Mellemregning AiH:
# b-medlemmer fejlagtigt bogført i GAiH

_____________________________________________________________
AiH buget 2019
AiH budget 2019
Indtægter
a-medlemmer
b-medlemmer
Indtægter i alt

21750
1250
23000

Udgifter
Bankgebyrer
Tab pileskov
Udgifter i alt

1600
38780
40380
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KOMPETENCEGRUPPER
Kompetencegrupper er en måde at organisere aktiviteter og initiativer i AiH. Alle
kan nedsætte en kompetencegruppe og præsentere den på et månedsmøde. Alle
kompetencegrupper forpligter sig til at lave en skriftlig status en gang om året til
generalforsamlingen. Under hver kompetencegruppe står der, hvem der er medlem
og også ofte hvem der er kontaktperson. Man bliver medlem af en kompetencegruppe ved at kontakte et medlem og lave en aftale om, hvordan man kan og vil
indgå.
Kompetencepapirerne danner grundlag for årets bevillinger. Det er muligt at stille
spørgsmål og kommetere på kompetencepapirerne på generalforsamlingen.
Kompetencepapirerne bliver ikke gennemgået på generalforsamlingen. Det vil
sige det er en god ide at læse dem igennem før generalforsamlingen.
Udover kompetencegrupperne er der forskellige andre grupper, som er udsprunget
af AiH gennem tiderne. De eksisterer nu som forening, klub, selskab og fond. Flere
af dem er kort beskrevet i denne materialesamling for at hjælpe med overblikket.
De har deres egne årsmøder og generalforsamlinger hvor det er muligt at få
uddybet kendskabet. Indkaldelser vil almindeligvis blive udsendt på AiH-mailen.
Beskrivelse af disse grupper kan ses her i materialesamlingen i afsnittet ’Korte
beskrivelse af andre grupper’.

_________________________________________________

AiH/Vimby Hønsehold
Medlemmer - herunder kontaktperson: Pia 4, Michel 4, Elise 4, Benedicte 4, Else
8, Anette 2, Jette 4, Viola og Olaf samt Lisbeth - Naboer, Søren 8, Helle 8, Ida 8,
Tilde 7, Aksel 7, Lærke 7, Lars og Lise 7, Pernille 7, Lena 7, Peter 6, Julie 6, Marie 5,
Gitte 5, Lizette 5, Rikke 7, Peter 1, Mette 1, Ulla 1, Dorte 1, Anke 1, Henrik 1.
Desuden er der familiemedlemmer til flere af nævnte som opbakning.
Kontaktpersoner kan være den lille koordineringsgruppe: Peter, Pia, Elise og Henrik.
Samarbejdspartnere: Hønseprojektet er igangsat i et samarbejde mellem AiH og
Vimby. Michel har givet os mulighed for at leje et lille areal til æggesalg. Vi laver
stadig aftale med Niels Finn Johansen, SEGES, om rådgivning. Grøntsagsgruppen i
AiH har venligst stillet grøntkålsspild til rådighed – tak.
Kompetence (hvad er gruppens arbejdsområde): Under skraben, kaglen og hyggelig samarbejde at producere gode æg til lokalområdet, gode møder og relationer
samt mulighed for gode jobs.
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Hvordan udføres arbejdet: Man tager med højre eller venstre hånds tommel,
pege- og langefinger omkring ægget m.m. Men ellers foregår arbejdet via frivillige
menneskers indsats i det daglige og koordineringsgruppen indkalder, når vi skal
samle tropperne. Snaps og æggeholdige hapsere kan være benzin både til møder
og på marken.
Forventninger til andre: Det er et håb at æggene købes af lokalbefolkningen og at
der vil være betydelig færre der glemmer at betale for æggene.
Beretning for 2018: Udsætning af andet hold høns med afvikling af en god meget
tidlig slagtemorgen, hvor vi effektivt og ordentligt gjorde hønsene et hoved kortere. Stort arbejde med at rense hønsehuset. 225 nye høns ankom i oktober. De kom
ikke så godt i gang og har været knap så produktive som tidligere hold. Mangler en
bakke om dagen. Er dog sociale og gode til at komme ud på marken og tage
grovfoder.
Vi har haft lidt problemer med fjerpilning, hvilket der er skrevet bøger om årsager
til. Vi har haft Niels Finn på besøg og lavet små tiltag og der er ikke alvorlige problemer pt.

19

Samarbejdsaftale mellem AiH og Vimby er færdiggjort. Besøg af Fødevarestyrelsen
og Veterinærmyndighed med positive tilbagemeldinger. Salmonellakontrol med
positive måleresultater ift. salmonellaniveau. Vi skal nu sende møgprøver ind hver
9. uge.
Karen 5, betaler regninger. Bodil 1, er blevet æggetæller og regnskabsfører. Peter 6,
Anders 6 og Henrik udvikler stadig på OCN forløb.
Æggesalget går godt – ingen ophobninger. Gruppens medlemmer klarer
organisering, udmugning, ægindsamling, fodring, vanding m.m. på fantastisk vis.
God succes med rundvisninger og æggesamling hos hønsene nogle weekender
fordelt hen over året. Dorte og familie er primus motor. God succes med Fantastisk
Frægdag.
Regnskab 2018: Se under Landbrugets og Vimbys regnskaber
Planer for 2019: At bygge nyt udsalgssted, hvis Michel bliver træt af os. At gøre en
indsats for at få alle til at betale for æggene. At undersøge muligheden for anden
race. At finde leverandør af speltskaller. At færdiggøre OCN program til fremtidig
brug. At vi undgår en ny omgang fugleinfluenza og dermed får overskud til at igangsætte planlagte, men udsatte, initiativer omkring hønseholdet. At dyrke grønkål til
hønsenes vinterfoder. At være medinitiativtagere til ny frugtplantage. At lave mad
og andet til FF i april.
Budget 2020: Er ikke færdig, men indeholder overskud som deles ml. Landbruget
og Vimby.

Bærgruppen
Medlemmer: Helle Rask Steiner 8, Anne Mulvad 4, Lone Klausen 4, Hanne Fabricius 4, Jørn Heckmann 2, Lone Haugaard 2, Ulla Carl 1, Nete Jørgensen 8, Sabina
Krøigaard 3 og Ann-Katrine S. Friis 8.
Bærgruppen er en åben gruppe, hvor alle har mulighed for at være med. Der vil
hvert år blive åbnet for tilmelding til gruppen i et vist tidsrum (som vi kender det
fra grøntsagsordningen). Når man er med i bærordningen er det gældende for alle
voksne i husstanden.
Kontaktpersoner: Ann-Katrine S. Friis tlf.: 20785936 & Anne Mulvad tlf.: 42597333
Samarbejdspartnere: Bærgruppen har nogle personer, som støtter op om
gruppens arbejde med viden om landbrug og bærdyrkning: Anke Stubsgaard 1,
Michel Jespersen 4, Henrik Kjærsgaard 1 og Lars Hansen 7.
Derudover ønsker vi at etablere et tæt samarbejde med grøntsagsordningen og
landbruget i forhold til erfaringsdeling og brug af landbrugsmaskiner. Æblegruppen
ønsker et samarbejde med bærgruppen.
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Kompetence: Bærgruppen ønske er at dyrke økologiske bær.
Hvordan udføres arbejdet: Landbrugsarbejde, bærdyrkning, manuelt arbejde med
delvis hjælp fra landbrugsmaskiner til eksempelvis klargøring af jorden inden planterne plantes. Bærgruppens medlemmer betaler pr. voksen person i deres husstand 100 kr. og hver husstand skal lægge 7-10 timers arbejde i bær-marken årligt,
til lugning og andet fælles arbejde.
Medlemmerne skal derudover melde sig på mindst en af følgende bær-arbejdsgrupper:
• Klargøring af jord og radrensning
• Indkøb og indhentning af planter, net og andre nødvendige materialer
• Udplantning
• Vanding
• Kommunikation til AIH og skiltning
• Kasserer
Forventninger til andre: Vi forventer, at alle respekterer, at det er bærgruppen der
melder ud i AIH, når og hvis der forhåbentlig bliver mulighed for at komme og
plukke-selv. Og at man ikke selv går i marken og tager for sig.
Beretning og regnskab for 2018: Gruppen var endnu ikke etableret
Planer for 2019: 2019 vil være det første år for bærgruppen og fokus er i første
omgang på at få etableret et egnet stykke jord til bærdyrkning, får klargjort jorden,
udvalgt og indkøbt/indsamlet de planter/stiklinger der skal plantes år 1.
I 2019 er bærgruppen nedsat som en arbejdsgruppe, der øver sig i bærdyrkning.
Ledestjernen er, at vi på sigt gerne vil kunne lave så mange bær, at alle i AIH for en
billig skilling (i form af pluk-selv som i vores æblelund), der får initiativet til at hvile
i sig selv, vil kunne få dejlige økologiske-bær. År 1 arbejder vi med Jordbær, solbær,
ribs, stikkelsbær og solstik.Fremadrettet ønsker vi også at se nærmere på muligheden for a udvide med bl.a. hindbær.
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Bærgruppen ønsker at ansøge AIH om et etableringsbeløb på kroner 7.000,Budget 2019:
Indtægter:
Indtægter fra gruppemedlemmer:
Opstartsindskud fra AIH:
Indtægter i alt:

2.500 kr. (25 x 100 kr.)
5.500 kr.
8.000 kr.

Udgifter:
Jordleje, 800 m2 :
Indkøb af planter:
Indkøb af humlebier
Indkøb af net:
Indkøb Lugeredskaber:
Indkøb af vandslange og spreder:
Andet:
Udgifter i alt:

824 kr. (1.03 kr. pr m2)
4.500 kr.
800 kr.
300 kr.
1.000 kr.
576 kr. (afh. af placering på jorden)
kr.
8.000 kr.

Børnevognen
Medlemmerne: Nina (bg5), Cornelius (bg3), Carla (bg7), Aksel (bg7), Lærke S.
(bg7), Lærke A. (bg7) og Tilde (bg7)(+ ca. 8 yderligere børn på arbejdsdagene i
2018)
Samarbejdspartnere: Børn i alderen 10-15 år i AiH, Forældre og andre i AiH, Vimby
(grund), Gitte (bg7) og Randi (bg3) (ansvarlige for renovering af vognen)
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Kompetence: Vi er en gruppe, der består af 7 AIH børn, som synes at det vil være
fedt at have et sted, hvor børn fra AIH kan samles. Vi har tænkt, at det ville være
sjovt at have et fælleskab for børn i alderen 10 til 15 år, hvor alle kunne være en del
af det.
For at sørge for at vognen blive velfungerende har vi tænkt på at hænge en medlemsseddel op i vognen. Alle børn fra AIH, mellem 10 og 15 kan være medlemmer.
Medlemssedlen har vi valgt at lave, da vi tror at det vil gøre at folk får et ansvar for
at vognen bliver rengjort og bliver holdt godt i stand. På sedlen skal der stå, at hvis
man ønsker at bliver medlem kan man bare henvende sig til en af os.
Vi har også tænkt os at holde møder, der ligger samme dag som
bestyrelsesmøderne, månedligt, så vi kan snakke med alle medlemmerne om
hvordan det går.
Med venlig hilsen, Nina, Cornelius, Carla, Aksel, Lærke, Lærke og Tilde
Hvordan udføres arbejdet: Vognen er nu næsten færdig. Vi gav den i 2018 ny beklædning, som vi selv blandede slammaling til og malede. Vinduer og døre har vi
slebet gammel maling af og malet med linoliemaling. Ronnie har lavet et nyt stort
vindue til os. Indvendig har vi skrubbet vognen og malet den med hvid linoliemaling undtagen i det lille ovenlystag, der er malet himmelblåt.
Vi har samlet sofaer, madrasser, tæpper og et bord, så vi nu kan gå i gang indendørs. Udendørs mangler trappe og nyt tagpap samt inddækning omkring dør og
vinduer. Vi skal også finde ud af hvordan vi får lys og varme, vi vil gerne have en lille
skibsvindmølle, så vi laver vores egen strøm.
Gitte og Randi er fortsat ansvarlige byggeledere på den sidste renovering af vognen. Ronnie har allerede hjulpet med blandt andet det store vindue og vil gerne
hjælpe med nyt tagpap på taget. Børnegruppen og deres forældre deltager i arbejdet efter evne.
Børnegruppen afholder månedligt møde for alle brugere af vognen. Det er
brugernes ansvar at lave regler for brug og holde vogn og område i pæn stand.
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Forventninger til andre: Det forudsættes at brugernes forældre bakker op om stedet og processerne.
Budget/økonomi: Vi har i 2018 brugt 13.828,78 kr af de 25.000 kr, vi fik bevilget. Vi
vil gerne bede om, at det resterende beløb overføres til 2019, da vi endnu mangler
at få nyt tag på vognen og er ved at undersøge, om vi kan have en lille skibsvindmølle til at lave den strøm, vi skal bruge.
Betaling for grund: Da dette er eneste fællesinitiativ for børn i AiH, foreslår vi, at
Vimby eller AiH fortsat stiller pladsen gratis til rådighed. Er dette ikke muligt, må vi
i gruppen se på muligheden af at medlemmerne betaler.
Planer for 2019: Sidste istandsættelse af vognen og masser af børnehygge.

Elcykelklub
Medlemmer: 29 medlemmer i elcykelklubben og 8 medlemmer i værkstedet.
Kontaktpersoner: Jette Meinike (bg5) og Niels Aagaard (bg7).
Samarbejdspartnere: AIH, Fixeværkstedet og VIMBY.
Kompetence: Kompetencegruppen består af: Jette Meinike (bg5), Aksel Striim
(bg4), Hanne Fabricius (bg4), Niels Aagaard (bg7) og Pia Edahl Aagaard (bg7). Vi
sørger for udleje og vedligehold af elcyklerne samt vedligehold henholdsvis af
cykelskur og fixeværksted. Aksel er værkstedsmester. Pia er kasserer. Jette er den
man kontakter for at blive medlem. Gruppen indkalder til events og samvær samt
halvårlige pudse-/oprydningsdage og andre form er for fællesindsats.
Hvordan udføres arbejdet: Det er en deleordning, hvor alle der ønsker at være
medlem, kan deles om at leje elcykler og trailer og /eller anvende værkstedsfaciliteterne. Man kan vælge at være medlem kun af elcykelordningen eller kun af værkstedet eller af begge. Som medlem af elcykelklubben kan man anvende værkstedet
til reparation af cykler og elcykler. Alle andre formål kræver at man er medlem af
værkstedet. Aksel Striim er værkstedsmester, som man kan henvende sig til ved
spørgsmål.
Elcyklerne bookes online efter betalt tilmeldingsgebyr, oprettelse i bookingssystemet samt briknøgle er udleveret. Kassereren opkræver med passende mellemrum
leje af elcyklerne samt årlig kontingent for henholdsvis elcykelklub og værksted.
Indimellem arrangeres fælles arbejdsdage og festlige arrangementer.
Forventninger til andre: At man støtter op om ordningen og passer på elcyklerne,
bygningerne og værkstedets maskiner og redskaber samt er bekendt med ansvar,
vedtægter og vilkår for leje. Det er en løbende opgave at få medlemmerne til at
deltage i ansvaret for elcyklerne og værkstedet.
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Beretning for 2018: 2017 var et opstarts år, hvor el-cykelprojektet skulle bringes til
at fungere, have medlemmer, vedtægter osv. I 2018 synes vi, at nu fungerer det, og
vi har passende med medlemmer i forhold til antal elcykler.
Antallet af udlejningstimer passer således til antallet af elcykler. Vi sigter efter at
det næsten altid er muligt at booke en elcykel et par dage i forvejen.
Statistik - Udlejning i timer pr. måned:
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Blå 22
3
3
80
194 100
Rød 25
15
18
123 160 102
Grøn 2
5
8
34
174 154
Gul hr 24
46
34
20
120 76

Jul
187
160
72
59

Aug
74
54
108
155

Sep
54
85
104
166

Okt
104
80
116
70

Nov
70
56
60
74

Dec
34
62
0
100

Der har været en del småreparationer og vi har måttet købe et nyt batteri (kr
4.500) tidligere end forventet. Vi har en del udfordringer omkring batterier, som
ikke tåler frost og ikke tåler konstant opladning. I efteråret da garantien på elcyklerne udløb, skiftede vi cykelhandler fra eBike i Aarhus til Egå Cykelcenter ApS på
Grenåvej, som er både venlige og billige. Det slider desuden på elcyklerne og batterier, at der er mange om brugen, men dette kan nok ikke være anderledes.
Vi har afholdt hyggelige arbejdsdage med pudsning, smørring, eftersyn og oprydning.
Værkstedet: Vi har desværre konstateret, at det allerede trænger til reparation. Der
er begyndende råd i bunden af træbeklædningen udvendigt. Ellers er værkstedet
tørt, velfungerende og velforsynet med maskiner og værktøj i forhold til dets størrelse. Det er vigtigt at elcykelklubben har en løbende dialog med VIMBY, der hver
onsdag har Fikseværksted v/Erling og Leif, og formelt set er ejer af bygningerne,
foræret til VIMBY af cykelprojektet i 2017.
Regnskab 2018: Saldo i bank pr 31.12.2018 er kr. 23.104,30. 2018 gav et overskud
på kr. 9.941,83 hvilket hovedsaglig skyldtes opkrævning af årskontingent på kr. 200
pr elcykelklub-medlem indmeldt i 2017.
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Elcykelklubben har ikke benyttet sig af midler fra AiH. Vi fik kr. 15.000 stillet til
rådighed af AiH i 2017 til køb af elcykel ladvogn – dem har vi ikke anvendt. Vi har
heller ikke anvendt det lån på kr. 8.000, som AiH gav os mulighed for i 2018. I stedet har vi for klubbens egne midler købt en trailer til kr. 3.800. Vi tror den er mere
anvendelig, og den er også langt billigere. Vi er således gældfri.
Indtægter 2018
Indmeldt elcykelklub
Indmeldt værksted
Salg af brikker
Årskontingent
Leje af elcykler
Indtægter i alt

2.000,00 kr
900,00 kr
500,00 kr
5.000,00 kr
7.007,75 kr
15.407,75 kr

Udgifter 2018
Elcykelklub - rep. + dele 3.080,70 kr
Værksted - værktøj
926,50 kr
Forsikring + bank gebyrer 1.458,72 kr
Udgifter i alt
5.465,92 kr
Overskud 2018
Saldo 1.1.2018
Saldo 31.12.2018

9.941,83 kr
13.162,47 kr
23.104,30 kr

Planer for 2019: Værkstedet skal sikres mod råd – der skal graves en rande til afhjælp af slagregn, opfyldes med sten og træværket skal have en form for beskyttelse. Der skal lægges fliser foran cykelskur/værksted – måske samtidig med at der
nivelleres til fliser foran håndarbejdsværkstedet ved Genbrugsen.
Den indkøbte cykeltrailer (kr. 3.842) forventes klar til udlejning marts 2019.
Hyggeligere og mere funktionel indretning af elcykelcontaineren og bedre opladningsforhold – evt. nyt skab.
Budget for 2019: Vi forventer ikke at udvide antal medlemmer, men alle er
selvfølgelig velkommen såfremt vi har plads. Vi har vedtaget fortsat at opkræve
årskontingent på kr. 200 for medlemmer af elcykelklubben og ligeledes også kr. 50
for medlemmer af værkstedet.
Udlejning af de 4 elcykler samt 1 cykeltrailer har vi budgetteret til kr. 10.000.
Vi er nødt til at opretholde en rimelig stor kontantbeholdning, da blot et enkelt
batteri koster omkring kr 5.000 at udskifte og må påregne at elcyklerne får større
reparationsbehov. Vi har i den anledning lavet en ”aftale” med fixeværkstedet om
løbende eftersyn og småreparationer for kr. 200 pr måned med start i januar 2019,
svarende til kr. 2.400 pr år.
Renovering af værkstedet og fliselægning: Beløbets størrelse afpasses efter vores
midler.
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Flettepilegruppen
Medlemmer 2019: Ann-Charlotte(4), Benedicte (4), Birthe (4) Bodil (3), Ina (2),
Jens (4), Jette (5), Lena (7), Pernille (2), Eva L., Dorte, Verner (3).
Kontaktperson: Verner.
Samarbejdspartnere: Landbrugsgruppen, Grøntsagsordningen, B3, Kreavognen.
Kompetence: Flettepilegruppen har ansvaret for placering af flettepil, indkøb/udplantning af pilestiklinger, samt opbevaring og tørring af pilen og iblødsætningen i
kassen ved kolonihaverne.
Hvordan udføres arbejdet: Vi fletter individuelt og sammen efter aftale.
Planlægger evt. kurser.
Forventninger til andre: Lån af Bogruppe 3’s jord til flettepil bag halvtaget samt i
skellet ved marken til pileanlægget mod syd. Overtagelse af det lille hus efter ombygning. (Se ansøgning om materialer). Grøntsagsordningen kan benytte de overdækkede områder, når de er tømt for flettepilen.
Beretning for 2018: Flettepilen blev klippet i januar/februar. Den havde groet flittigt, og det var svært at finde plads til den høst. I oktober havde vi et kursus med
Ursula. Vi var meget stolte af vores resultater. Kurset blev betalt af deltagerne.
Regnskab for 2018: Da vi ingen pileudgifter havde, betalte vi ikke kontingent.
Planer for 2019: Pilegruppen har klippet året pil i januar og februar. Der bliver
masser at sætte til tørring. Også dem fra de forrige år. På Bogruppe 3’ s møde fik
vi overgivet det lille hus til opbevaring ag tørring af pilen. En Hjertelig tak fra pilen
og os. Huset bliver stående det samme sted og vi sørger for reparationen. Vi aftaler med Kreavognen om at flette 2 -3 gange i år. Gerne noget der kan anvendes på
dens grund.
Budget for 2019:
Kassebeholdningen den 31/12-2018:
Udgifter: Kontingent til Kreavognen:
Medlemmerne betaler et kontingent på 50 kr:
Ansøgning om materialer til det lille tørrehus:
Forskallingsbrædder
1.552,00 kr.
Lægter
343,00 kr
Træ til dørkarm
110,00 kr
Stalddørsgreb
330,00 kr
Stalddørshængsler
180,00 kr
Diverse skruer
485,00 kr
I alt
3.000,00 kr.

1.526,44 kr.
500,00 kr
600,00 kr

Hvem skyder højest
Fredelige pileskud
Voksende spænding
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Gedegruppen
Medlemmer: Ronnie (5), Jakob (8), Susanne, Lone (2). Vikar: Henriette (2), Ingermarie (5). Konsulent: Yen (4). Susanne og Lone forlader gruppen i september,
tusind tak for deres indsats.
Samarbejdsparnere: AiH Landbrug.
Regnskab: Se under landbrugets regnskaber.
Kompetence: Pasning af gederne. Sørge for at gederne trives og har gode forhold.
Overholde reglerne for økologisk dyrehold.
Hvordan udføres arbejdet: Frivilligt. Daglig fordring, ensilage, hø, byg, mineraler
og vand samt opsyn. Hvis du er glad for vores geder og er fornøjet af at være sammen med dem, kunne du måske melde dig ind i gruppen og adoptere et dejligt kid,
mens du passer flokken og ser hvordan dit kid trives.
Beretning: Vi havde lejet en flot boer buk til at bedække vores flok af 4 hunner og
forventer et resultat på 6-8 kid sidst i maj eller tidlig juni. Seks kid blev født i 2018.
Vi solgte 2 kid + 1 hun for 2100 kr. 3 bukke kid blev slagtet. Suk.
Planer 2019: Efter alt taget i betragtning mht. flytbar stald, skal vi beholde den
nuværende togvogn og foretage en større renovering. For at forhindre indtog af
rotter i vognen, skal vi lægge et fundament af stabilgrus, lave indgangsdør og male
indvendig. På gårdspladsen bygger vi en ny legeplads med et klatrestativ af
træstammer.
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Grisegruppen
Medlemmer, herunder kontaktpersoner: Søren (bgr. 5), Inger Marie (bgr. 5), Viola Mejlby, Søren/Rikke (Bgr. 7), Kristian (bgr. 4), Lise (bgr 7), Lise (bgr. 4), Sabine
(bgr3).
Har med garanti glemt nogen og flere medlemmer er meget velkomne.
Samarabejdspartnere: Landbrugsgruppen, kødsalgssgruppen.
Kompetencer: Ansvar for anskaffelse af grisene. Etablering af grisehold med
indhegning samt griseboliger.
Organisering af pasningen, herunder fodring, skygge og mudder.
Ansvar for vedligeholdelse. Ansvar for flytning af indhegningen.
Ansvar for etablering kontakt til dyrlæge.
Ansvar for slagtning. Ansvar for afsætning (i samarbejde med kødsalgsgruppen).
Hvordan udføres arbejdet: Frivilligt. Arbejdsgrupper med forskellige
arbejdsopgaver.
Fodring: Det er kun grisegruppemedlemmer, der må give grisene madrester. Men
grisene må gerne få grøntsager fra grøntsagsmarken, som fx gulerodstoppe,
fennikeltoppe, de yderste blade fra kål og salat.
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Økonomi:
Udgifter:
Hegn:
Grise:
Foder:
Vand:
Slagtning:
Dyrlæge:
I alt:

2.000 kr.
3.400 kr.
2.000 kr.
500 kr.
8.500 kr.
1.000 kr.
17.400 kr.

Forventede indtægter: 17.000 kr.
Vi forventer altså et lille underskud. Og anmoder general forsamlingen om hjælpe
til at dække det.
Areal: Grisene skal ikke gå samme sted i år, for at undgå overgødning af jorden. Vi
finder et godt sted i samarbejde med landbruget.
Beretning: Vi har nu haft grise i seks år. Sidste sæson var grisene et nyt sted og
fik et rigtigt hus. Vi var udfordret af dejlig sol, der gav skygge problemer. Gruppen
fungerede rigtig godt med flittige og engagerede medlemmer. Der er plads til flere,
hvis du har lyst.

Grønningegruppen
Medlemmer: Jonathan (1), Lone K. (2), Jakob (3), Susanne (4), Preben (5).
Kontakt: Lone K. (lonehjortshoj@gmail.com)
Kompetence: Gruppen har ansvaret for Grønningen d.v.s. vedligeholdelse, nyanskaffelser, eftersyn og efterspænding af mål. Grupen har opsyn med græsset og
mulighed for at lukke indskrænke brug af boldbanen, hvis det er nødvendigt. Hvis
der opstår problemer i forhold til Grønningen vil vi tage ansvar og der vil blive taget
hånd om det via månedsmøder.
Hvordan udføres arbejdet: Vi udfører ofte mindre opgaver selv og inviterer til ar
bejdsdage efter behov, altså frivilligt arbejde i ånd med AIH´s værdigrundlag.
Græsslåning indgår i den turnus, der er for fællesarealer i AIH. Større opgaver kan
løses i samarbejde med Operation Dagsværk.
Forventniger til andre: Grønningen er til glæde for alle og der skal tages hensyn til
de omkringboende. Især børnefamilier og forældre til unge har ansvar for, hvad der
foregår, så det ikke kun er de omkringboende, som skal løse eventuelle problemer.
privatliv. Vi forventer, at alle behandler området ansvarligt og foreslår en enkelt
regel: Ingen må kravle på målene og nettene af hensyn til sikkerheden og for at
passe på tingene.
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Økonomi: Vi har I regnskabsåret 2018 såvidt vides ikke haft nogen udgifter og har
ikke iværksat større vedligeholdelser. Det løse net for enden af banen mod bogruppe 3 er blevet sat bedre fast med hjælp af frivillige.
Regnskab: Vi søger om at måtte bruge i størrelsesordenen ca. 2000 kr. i årets løb
hvis der indtræder reparationsbehov.
Beretning: Vi ønsker at fortsætte arbejdet med at holde området for enden af
Grønningen op mod p-pladsen pæn og sikre at planterne trives. Vi håber at få tid
og hjælp til at planlægge en erstatning af det nuværende net, der er slidt – gerne
med en forhøjelse af nettet med 50 cm. Det kræver opsætning af stillads og formentlig svejsning og et større indkøb, som vi ikke kan løfte alene i gruppen.

Hjemmesidegruppen
Medlemmer: Anne3, Ann-Charlotte4, Jan3, Sophie7, Sabina3, Anne4, Jacob1.
Samarbejdspartnere: alle der har gode ideer og indlæg til hjemmesiden.
Hvordan udføres arbejdet: Frivilligt.
Forventninger til andre: at forholde sig konstruktivt til det arbejde som bliver gjort,
leverer billeder og tekst/fakta når der er brug for opdatering. Henvende sig til gruppens kontaktpersoner hvis der er fejl og mangler på hjemmeside og Facebookside.
Sabina og Sophie (og Borigo-kontaktpersoner) modtager henvendelser om Borigo.
Regnskab: Årligt abonnement, domæne og CO2-certifikat – samlet 2975 kr.
Budget: 3000 kr til næste års abonnement, domæne, Co2-certifikat m.m.
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Beretning 2018: I 2018 har der været over 15.000 unikke besøgende på hjemmesiden. Heraf godt 4.000 i dagene omkring TV2s udsendelse ’fra boligdrøm til virkelighed – Hjortshøj’. Der er foretaget ganske få rettelser på hjemmesiden i år. Rundvisergruppen opdaterer selv datoer. Siden fungerer efter hensigten.
Vi har holdt et enkelt møde samt besvaret de få henvendelser vi modtager på Facebook.
Borigo-kontaktpersoner: Stine1, Mikael2, Sabina3 - Jan3, Amaya4, Lærke5, 6?,
Sophie7,Axel8
AiHs Facebook-SIDE bliver administreret af: Judit3, Sophie7, Pernille2, Ann-Charlotte4 og Anne3. Der er godt 800 personer som følger siden.
AiHs Facebook-GRUPPE bliver administreret af: Thomas 7, Judit 3, Leif 4 og Niels 3.
Der er 295 medlemmer.
Planer for 2019: Fortsætte driften som nu. Afholde et årligt statusmøde i gruppen.

Hjertestartergruppe
Det er muligt at få en gratis hjertestarter af Hjerteforeningen. MEN først skal man
have tilladelse til at sætte den op et sted hvor den er offentligt tilgængelig, f.eks.
udenpå/udenfor Petersborg/ Høker. Derefter skal man samle mindst 15 frivillige til
indsamling for Hjerteforeningen d. 28. april, hvor alle 15 skal gå en rute og
samle ind. Hvis det lykkes giver Hjerteforeningen os en gratis hjertestarter (værdi
ca 20.000kr).
Mål: hurtigst mulig hjælp i tilfælde af hjertestop.
Medlemmer: Anne BG 2, Mikael BG 2, Brian BG 1. Flere er velkomne. Flere i BG 2
har meddelt, at de gerne vil deltage på indsamlingsdage, d. 28. april 2019.
Samarbejdspartnere: Hjerteforeningen, som donerer en hjertestarter til lokalsamfund, hvor min. 15 personer deltager i årets indsamling til Hjerteforeningen, som
donerer det indsamlede beløb til indkøb af Hjertestarter, beløbet suppleres af Hjerteforeningen hvis det skulle være nødvendigt.
Forudsætning: at AiH hurtigt udpeger et sted, hvor hjertestarteren må hænge. Det
skal være muligt at trække strøm til det lille skab, fordi det skal være opvarmet, for
at forlænge batteriets levetid.
Hvordan udføres arbejdet: Alt arbejde er frivilligt. Udover indsats på indsamlingsdagen, skal nogle få være villige til at holde øje med lille rødt (virker ikke) eller
grønt lys (virker) lyser.
Driftsbudget årligt: 700,-kr, (350kr til strøm samt 350kr til opsparing til nyt batteri).
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Opstartsudgift: Derudover 250,-kr til kaffe og brød til 15 indsamlere d. 28 april.
(Kan vel undværes hvis nødvendigt).
Der kan læses mere her: https://landsuddeling.dk/start-en-gruppe/
Her ses desuden svar fra Hjerteforeningen på vores uddybende spørgsmål:
- Hjertestarter, varmeskab og montering er alt sammen med i ”pakken”. Vi har et
samarbejde med elinstallatører rundt i landet, der varetager monteringen. Det
eneste i skal være opmærksomme på, er at der må være max fem meter til nærmeste strømkilde.
- Det er svært at give et præcist bud på strømforbruget idet strømmen går til varmeskabet. Varmeskabet regulerer på temperaturen alt efter vejrforholdene og
derfor vil det unde nogle vejrforhold være mere strømkrævende end andre. I gennemsnit er strømforbruget beregnet til at koste 1 krone om dagen. Jeg sender her
et link til det eksakte varmeskab hjertestarteren bliver monteret i:
https://www.cabix.dk/cabix-outdoor/
- Hvis hjertestarteren behandles korrekt og hænger i et funktionelt varmeskab, er
der ikke nogen kendt ”udløbsdato” på hjertestarteren. Batterierne i hjertestarteren har en levetid på 5 år hvorefter de skal skiftes, det samme gør sig gældende for
elektrodepads. Udskiftning af batterier og elektroder koster ca. 2000 kr. De 7 års
garanti er hvis hjertestarteren går i stykker pga. fabriksfejl og altså ikke ved misvedligehold. Så ja, det svarer til ca. 700 kr om året i strøm og vedligehold (hvis man
tænker udgiften som 2000 kr som en opsparing, der kan bruges efter fem år).
- Det er ikke muligt at købe en serviceaftale gennem Hjerteforeningen. Dette skyldes, at vi har valgt en hjertestartermodel, som konstant tester sig selv, for at se om
den er funktionsdygtig: En indikator viser et grønt flueben, når den er ok, og et rødt
kryds, når den ikke er. Den koster Hjerteforeningen mere i indkøb, end andre modeller, men til gengæld kan I spare serviceabonnementet ved selv at aflæse statusindikatoren løbende. Hvis hjertestarteren skulle komme i brug ved et hjertestop,
tager ambulanceredderne hjertestarteren med og regionen står for udskiftning af
elektroder.
- Ofte vil hjertestarteren blive monteret på en privat mur, det vil i de fleste tilfælde være indboforsikringen der dækker skade mod hjertestarteren, dette skal i dog
forhøre jer om ved det aktuelle forsikringsselskab. Derfor kender jeg desværre ikke
den eksakte pris på en forsikring. I tillæg hertil ved vi at hærværk mod hjertestartere er en faldende tendens og hjertestartere som oftest får lov at være i fred.
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International Arbejdslejr
Medlemmer pt: Ann-Katrine (BG8), Else (BG7), Lise Re (BG7), Karin (BG1), Pierre
(BG1), Ulla (BG1).
Samarbejdspartnere: Mellemfolkeligt Samvirke samt hele AiH og Vimby.
Kompetence: Vi arbejder på at organisere en arbejdslejr i perioden 25. juni – 5. juli
sommeren 2019. Her vil så komme ca. 15 unge mennesker i alderen 18 - 27 år og
bo og arbejde her. I 2016 organiserede vi en tilsvarende lejr. Det var en god
oplevelse, og vi har mange erfaringer derfra at trække på. Vi vil prøve i højere grad
end sidste gang at engagere de unge i AiH i lejren.
Vi har bedt alle kompetencegrupper samt Vimby om at komme med ønsker om
arbejdsopgaver, de gerne vil have de unge til at udføre. Principielt skal de der
ønsker arbejdet udført også selv stå for ledelsen af arbejdet.
Budget: Vi søger generalforsamlingen om 21.000, - kr til lejren ud fra følgende
budget:
Leje af fælleshus og hus(e) til overnatning
Mellemfolkeligt Samvirke, administration
Kost
Kørsel, udflugter, undervisningsmaterialer
Vask
Udgifter Ialt:

6.000 kr
6.650 kr
14.000 kr
4.000 kr
50 kr
31.000 kr

Tilskud fra Erasmus Projektet
I alt ansøges om:

10.000 kr
21.000 kr.

Kolonihavegruppen
Medlemmer: Hanne Christensen (kontaktperson, hannechristensen15@gmail.
com) & Karsten, Anne Z, Henriette, Søren Egge, June, Pernille Grønnegård, Lillian &
Lis, Jan & Pia, Asger Koller Mønster, Rasmus & Anne, Randi, Lis & Henrik, Gunnar &
Judit, Kirstin, Kristian & Amaya, Elise, Lise Larsen, Yen, Ina, Jens & Inge, Birthe Plovmand, Bogr. 5 v. Karen og Karen.
Samarbejdspartnere: Landbruget og AiH.
Kompetence: At forestå den nødvendige administration i forbindelse med drift og
fordeling af kolonihaverne i kolonihave området.
Hvordan udføres arbejdet: Frivilligt arbejde.
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Forpligtigelser til havelejere: Kolonihaverne skal dyrkes efter reglerne for økologisk
jordbrug. Endvidere har vi vedtaget et internt regelsæt, som man forpligtiger sig til
at følge.
Økonomi: Gruppen er økonomisk selvkørende og modtager ingen støtte fra AiH.
Gruppens medlemmer betaler forpagtningsleje til AiH-landbruget for de kvadratmetre jord der lejes. For 2018 udgør det lejede areal knap 2400 m2. Den årlige
leje til AiH landbruget er 5 kr/m2 op til 100 m2 og 10kr/m2 hvis man har mere end
100m2. Vi betaler en årlig leje for vores kolonihaver til AiH, som er meget højere
end den forpagtnings-afgift som AiH afregner til Kommunen. På den måde bidrog
kolonihaverne positivt til AiH-landbrugets økonomi i 2017 med over 10.000 kr! For
at indsamle midler til forskellige fælles nødvendigheder i kolonihavegruppen tager
vi 6 kr/m2 op til 100 m2.
Budget 2019: Da alle haver er lejet ud, forventes et lille overskud. Hvad pengene
skal bruges til bliver besluttet på de møder, som havegruppen afholder efter behov.
Bemærkninger for 2018: Der er pt ikke nogen ledige kolonihaver. Hvis man vil på
ventelisten henvender man sig til Hanne Christensen fra Bogruppe 3:
(tlf: 22391928 eller mail: hannechristensen15@gmail.com).
Der er pt kun få på ventelisten. Da dem på ventelisten har førsteret til at få en
have, skal man give Hanne besked, hvis man ikke mere vil have sin have. Man må
ikke på egen hånd videregive sin have til dem, som man nu selv synes skal have
den!!!
Planer for 2019: Da området omkring kolonihaverne er et fælles AiH-område håber
vi at mange vil gå tur på stierne omkring kolonihaverne og nyde området. Men vi
henstiller også til at man ikke går ind i haverne eller spiser af folks afgrøder. Derudover er det selvfølgelig vores plan, at vi får tilbragt mange dejlige timer i haverne
og høstet masser af frugt, bær, grønt og blomster. At vi nyder det væld af fugle,
pindsvin, sommerfugle, salamandere, bier, svirrefluer og andre skabninge, som
bliver tiltrukket af kolonihavernes miljø.
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Kreagruppen: De kreative værksteder
Kontaktpersoner: Lena 24482877, Elisabeth 25577301, Elise 29922666
Kort beretning fra etableringsåret 2018: Nu står den der – vognen til ”De Kreative
værksteder”. Fantastisk. Det er vi rigtig glade for og stolte over. Vi takker for al den
opbakning vi har fået. Kreavognen, som vi kalder den, er nu på plads, den er malet
udvendig første gang og er så godt som færdig indrettet og malet indvendig. Vi åbner dørene med en officiel indvielse i maj. Kreavognen indeholder et lerværksted,
et multi-kreativt forvandlingsrum, hvor der kan foregå mange for-skellige kreative
sysler og et lille rum, hvor der bliver tilbud om fysiurgisk massage hver anden onsdag samt andre udfoldelser, som nogen måtte ønske sig. Kun rummenes størrelse
og fantasien sætter grænser.
Vi mangler kun: Udvendig mangler vi kun at male én gang – malingen har vi.
Kanten foroven ved taget mangler vi at beklæde med grå plader som forneden på
vognen. Og så har vi desværre det store problem, at vi mangler en brugbar varmeblæser, da den der fulgte med vognen viste sig at være uduelig. Endelig er der alt
det med forskønnelsen udenfor – græs og blomster til de udendørs udfoldelser,
som vi har planer og ønsker om. Kommer tid tid – kommer råd- forhåbentlig da.
Vi er ved at udforme vedtægter og regler for brug af de forskellige værksteder. Der
vil blive tale om et digital booking system for de enkelte rum. I løbet af foråret og
sommermånederne vil der på givne tidspunkter være introduktion til
lerværkstedet og fællesrummet. Fællesrummet kan også bruges til møder.
Medlemmer, samarbejdspartnere og formidling: Lige nu er vi 10 aktive medlemmer og ca. 20 støttemedlemmer. Vi regner med, at vi bliver mange flere, når vi
åbner og de, der har ytret interesse også i Hjortshøj Landsby melder sig ind. Se i
øvrigt artiklen i ”Folk i Hjorts-høj” i marts nummeret. Vi vil fremover også annoncere begivenheder, events og nyheder på Facebook 8530 og Lokal Facebook Art by
Heart og med opslag ved Brugsen, på Andelssamfundets opslagstavler og andre
steder i byen.
Vores primære samarbejdspartnere er såvel støttemedlemmer, som også vil modtage nyhedsbreve samt folk i Hjortshøj i øvrigt, der gerne vil være med. Vi vil løbende samarbejde med de andre værksteder og virk-somheder på erhvervsgrunden og
som aftalt med håndarbejdsværkstedet ved Genbrugsen.
Planer for 2019: Vores planer for forår og forsommer, sensommer og efterår er
følgende :
1. Der er løbende arbejde på værkstederne fra maj måned på givne dage, hvor
besøgende er velkommen forbi og få sig en sludder og kaffe-tår.
2. Workshops i peddigrør, lerarbejde og pileflet finder sted i maj og juni. Enkelte
kurser med særlige undervi-sere vil foregår efter ferien og vil også kunne foregå
udendørs ligesom sammenkomster og hyggeligt samvær.
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3. Deltagelse i de fælles torvedage på erhvervsgrunden – 4 gange årligt– næste
gang d. 7 april med varme boller i vognen og præsentation af værkstederne. Vi
deltager også i det årlige Høstmarkedet i AIH den første søndag i sept.
4. Indtil sommerferien vil der jævnligt være en introduktion til de enkelte rum og
udstyr og indføring i brug af vognen, materialer, booking og medlemskab.
5. I slutningen af maj/beg. juni har vi stiftende generalforsamling med præsentation af vedtægter og regler for brugere og svar på spørgsmål.
6. Vi har jævnligt arbejdsdage, hvor du er velkommen til at give en hånd med - det
sidste malerarbejde og den kreative indretning. Evt. kommer der også nogle
unge fra en international arbejdslejr i juli og hjælper med at male.
7. I vores dejlige kreavogn løbende foregå diverse events, udstillinger, tombola og
konkurrencer – fx. bog-stavkreation og lågedesign til dit rum o.l., som vi foreløbig har planlagt. Meget er mulig så kom og vær med til at skabe liv i og omkring
vognen. Hvis vi er flere kan vi skabe mere.
Økonomi og budget: Vores driftsbudget står under Kreagruppen på Borigo. Her
er både indtægtsbudget og udgiftsbudget. De løbende indtægter vil hovedsagelig
være fra kontingenter og støttebeløb. Heraf skal der årligt betales husleje til Vimby
samt afdrag på installation af vand og el efter aftale. Vi har indregnet det løbende
el forbrug som en minimal timebetaling fra brugerne. Vi har både modtaget støttebeløb fra støttemedlemmer, en donation fra Aarhus Kommune fond Samspil samt
Landsbyliv og sidste års etableringsdonation fra Aih. Sidstnævnte er afregnet hos
kasserer Brian. 2/3 af et lån fra Aih er ligeledes tilbagebetalt og resten følger så
snart som mu-ligt.
Vi afventer kontraktudkast for huslejen m.v. fra Aih bestyrelsen.
Vores pengekasse er stadig lidt plaget af, at vi måtte beklæde kreavognen med 26
profilplader (grundet med linolie tilsat trætjære), som blev sat op med hjælp fra
nogle håndværkere vi kendte. Det drænede kassen, da udgifterne hertil ikke var
budgetteret. Vi havde ellers fået rådgivning om, at det ikke ville blive nødvendigt.
Men det blev det, så der var ikke andet at gøre.
Ansøgning til AIH/GAiH generalforsamling 2019:
Vi søger derfor om midler her på generalforsamlingen til følgende:
En varmepumpe inkl. montering:
11.000 kr
Tilskud beviliget fra Landsbyliv:
2.500 kr
Inddækning af kanten ved taget inkl. løn og materialer: 7.950 kr
I alt søger vi fra AiH/GAiH:
16.450 kr
Ovenstående er de midler vi mangler for at vognen kan blive fuld funktionsdygtig.
Vi vil være glade for både delvis støtte og hele det ansøgte beløb. Varmeblæseren
er og bliver det vigtigste for at få vognen til at fungere. Som sagt er vi meget glade
og taknemmelig for al den støtte vi har fået – uden den ville det hele jo ikke have
kunnet lade sig gøre.

37

Kulturgruppen
Medlemmer: Inger Marie (5), Katrine (4), Nete (8), Henriette (2), Pernille (7), Lone
K. (2). Kulturgruppen ønsker flere medlemmer fra bogr. 1,3,6
Samarbejdspartner: AIH
Kompetence: Vi koordinerer vores årlige sommerfest og Lysfest. Sommerfesten afholdes 2. lørdag i august d.v.s lørdag d. 10. august 2019. Lysfesten er søndag d.15.
december 2019. Udover de planlagte fester er der mulighed for andre aktiviteter
f.eks. flygtningebesøg, koncerter, foredrag, kulturudveksling m.m.
Hvordan udføres arbejdet: Til sommerfesten uddelegerer vi opgaver til alle bogrupper. Hver bogruppe har ansvar for at koordinere og finde sammen med den
eller de bogrupper, som de skal være sammen med. Det kan evt. gøres ved at
hænge et opslag op på opslagstavlen ved Petersborg, hvor folk kan skrive sig på en
op-gave.
Til Lysfesten planlægger vi dagens program og vil gerne have hjælp til tilberedning
af suppen og oprydning m.m. og det er altid skønt, når folk laver lysinstallationer,
nissetableauer, ishytter, bål, musik og magiske uni-verser.
Forventninger: Alle der deltager i begivenhederne hjælper til med frivilligt arbejde.
Når I henvender jer til kulturgruppen, så henvend jer gerne til alle i kulturgruppen.
Budget: Vi søger 20.000 kr. fortrinsvis til band til sommerfesten.
Beretning: Vi har holdt sommerfest og Lysfest i 2018. Med god opbakning og
positive tilkendegivelser.

Kult-ur-skovsgruppen
Medlemmer: Marianne, Tao, Inger Marie Just, Jette M alle bg 5, Simon bg.2, Benedicte,Yen, Michel og Pia Cisko, Simon og Margrethe alle bog.4,
Samarbejdspartnere: Naturgenopretningsgruppen, landbruget, spor i landskabet
Kompetence: Sammen med ovenfor nævnte samarbejdsgrupper at skabe og danne ramme omkring kreative processer og kunstnerisk udfoldelse. Mulighed for at
kunne opleve ro og fordybelse i naturen.
Hvordan udføres arbejdet: Rammerne planlægges og udføres i samarbejde med
landbruget og naturgenopretnings gruppen. Vi skal selv sørge for at beskære de
høje piletræer i nærheden af vognene.
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Forventninger til andre: Hvis man har lyst til at være i området, med kreativitet,
lejr- eller driverliv, kan man efter aftale med de øvrige kulturskovs folk leje et stykke jord og benytte det ud fra de ovennævnte betingel-ser. Skovjorden må ikke dyrkes som i kolonihaverne. Skurvogne og lign. skal falde naturligt ind mht. til farve.
Man kan ikke leje jord blot til opbevaring af vogne, grej og lign. Der er plads til flere
lejere.
Økonomi: Landbruget kompenseres via betaling af leje for jorden, som deles op i
forhold til antal m2. Op til 100 m2 koster det 5 kr/ m2, Fra 100 m2 og op koster der
10 kr m2. Leje betales efter generalforsamling eller når landbruget opkræver.
Beretning: Pilen og de løvfældende træer har fået godt fat igen, selvom området
ikke har karakter af skov. Flere medlemmer har meldt sig ud igen, der er et stort
arbejde forbundet med at rydde pilen og lave ønske-de rammer for ophold. Malegruppen har udover almindelig brug af området en maleuge hvert år. Sidste år havde vi inviteret folk fra AiH til en dag med de udstillede værker og stort kagebord.
Det blev en velbesøgt og ualmindelig dejlig dag.
Planer for kommende år: Vi vil gerne at pileskoven genopstår sammen med en
masse andre træer, som er kommet af sig selv, eller efterkommere af de som blev
fældet. På en sådan måde at området får præg af skov igen, med en del åbne
områder til liv, leg og væren.
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Landbrugets strategi- og visionsgruppe
Medlemmer: Anke 1, Karen 5, Ann Katrine 8, Peter 1, Erling 1, Henrik 1.
Samarbejdspartnere: Alle i Andelssamfundet og Vimby. Aarhus Kommune. Hjortshøj og andre lokale aktører. Netværk i relevante faglige miljøer.
Kompetence: At arbejde med visioner, forslag og ideer som kan videreudvikle AiHs
landbrug i bæredygtig retning i samarbejde med de interessegrupper der er, og
bliver, etableret omkring dyrkning og drift af jorden. Gruppen er etableret på årets
Landbrugsmøde i AiH og refererer til AiHs sædvanlige struktur – månedsmøde,
bestyrelse, generalforsamling.
Hvordan udføres arbejdet: Ulønnet og frivilligt.
Forventninger til andre: At folk med ideer, faglig viden, energi og lyst går ind i
gruppen. At AiHs medlemmer forholder sig aktivt til landbruget og til kommende
udspil fra gruppen.
Regnskab og budget 2018: Ikke etableret i 2018
Budget 2019: Der søges om 20.000 kr. til konsulenthonorar. Vi vil desuden appellere til at der sparres op til større investeringer i landbruget i de kommende år, som
fx staldbygninger eller køb af jorden.
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Planer for de(t) næste år: Kompetencegruppen tager udgangspunkt i, at noget af
det der gør AiH spænden de og unikt, er muligheden for at dyrke og forvalte et lille
areal af Danmarks landbrugsareal.
En meget stor procentdel af AiHs beboere har i en tidligere undersøgelse præciseret, at netop adgang til landbruget er en af de væsentlige årsager til at de bor i og
bliver boende i Andelssamfundet. Hvis vi ikke har den mulighed, vil vi bare være et
relativt bæredygtigt beboelseskvarter.
Den store interesse vil vi gerne arbejde med og derud fra formulere visioner og
praksis som er nyskabende for, hvordan vi i samarbejde kan forvalte landbrugsarealer i en mere bæredygtig retning.
Kompetencegruppen vil arbejde for at vi kan bevare denne jordforvaltning. Vi ejer
ikke selv jorden, men forpagter af Aarhus Kommune. En kommune som vi ingen
garantier har fra og som har eller hurtigt kan få udviklingsplaner/bebyggelsesplaner for området. Det er således nødvendigt at AiH investerer i landbruget for at
sikre bedre vilkår for de mennesker og dyr (fx ved en staldbygning) og for at åbne
op for nye udviklingsmuligheder.
Vi kommer blandt andet til at undersøge:
• Støtte og udvikle eksisterende grupper i landbruget.
• Køb af jorden, herunder nabojord.
• Arealforvaltning - herunder biodiversitet, dyrkningsmetode, jordforbedring,
fordeling af arealer og afgrøde-valg.
• Undersøge hvordan mennesker med særlige behov kan involveres i produktionen da det sociale er også en del af AiHs DNA.
• Aftale med landmand/gartner som vi kan udvikle en samarbejdsaftale med, der
kan blive en fordel for alle og være en nyskabelse i forholdet mellem landmand
og forbruger.
• Landbrugets klimaaftryk og generelle bæredygtighed.
• Stå for arbejdsdage i landbruget.
• Konkrete investeringer som vanding og bygninger.
• AiHs værdigrundlag.
• Konkrete investeringer, herunder finansiering.

Løbeænder i frugthaven
Medlemmer: Benedicte bg4, Jette bg5, Jørn bg 2. Ad hoc: June bg2, Yen bg4, Inger
Marie bg5, Marianne bg 5, Lis bg 4, Kasper bg 8, Lise bg 7.
Samarbejdspartnere: Frugthaven, hønsegruppen, landbruget.
Kompetence: Sørge forpasning og pleje af ænderne. Trives de ig gør de som vi forventer, nemlig at spise snegle og forhåbentlig også noget græs. Sørge for at hegnet
er sikkert. Hegnet er flytbart og flyttes rundt på området efter behov.
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Hvordan udføres arbejdet: Etablere den lille andeflok i huset. Opsætte hegn. Sørge
for frisk vand og supplere med korn, det samme som hønsene får. Lukke ænderne
ud og ind morgen og aften. Rengøre andehuset. Vi starter i den vestlige ende af
frugthaven og ser hvordan det går.
Forventninger til andre: At man glæder sig over et nyt tiltag. Ænderne må ikke
fodres.
Økonomi: Balje og hegn. Sidste år fik vi bygget et lille andehus og købt foder- og
drikketrug.
Regnskab: Vi fik 5000 kr fra AiH sidste år til køb af ovenstående hus og udstyr. Det
beløb sig til 3800 kr.
Budget: Vi søger i år penge til køb af 5-7 ænder og korn. Evt. uforudsete.
I alt 1500 kr
Beretning: 2018 gik med bygning af huset og anbringelse i frugthaven. Det blev
for sent på året til at købe ænder, der var ingen mening i blot at købe dem og blot
sørge for pasningen vinteren igennem.
Planer for de(t) næste år: At få det til at fungere godt med ænderne

Nytårsaftens festudvalg
Medlemmer: Forskellige medlemmer fra år til år. Kontaktperson: Axel og Ida Bg8.
Samarbejdspartnerer: Revy-gruppen, Høkeren.
Kompetence: At tilrettelægge, arrangere og købe ind til nytårsfesten i Petersborg.
At sende invitation ud til hele AIH. At være i dialog med Revygruppern og Høkeren
om indkøb.
Hvordan udføres arbejdet: Kontaktpersonen tager initiativ til at samle et hold
nytårsfestarrangører engang i december. Der skal gerne være mindst 3-4 folk i
gruppen.
Forventninger til andre: Opbakning og engagement fra folk i AIH til de opgaver
som festudvalget strukturerer.
Beretning for 2018: Vi holdt fast i nogle gode traditioner med ballondans for børn
og svedig musik fra forskel-lige DJ’s, Michels funky style og Peters danske toppen-af-poppen efter pausen. Som noget nyt havde vi fed groove med Rikke frem til
årsskiftet og Michel & Pia lavede en dejlig løgsuppe som natmad.
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Vi droslede ned på baren og omkostningstunge aktiviteter, til gengæld var natmaden og chips gratis. Vores overordnede mål var ikke at lave en indtængstgivende
aktivitet, men at holde en fest indenfor budgettet. Der var ca 40 delta-gere og nogle flere ved årsskiftet.
Festudvalgets opgaver er at: Invitere til nytårsfest, indkøbe pynt og pynte op, arrangere dans for børn og dansemusik for voksne, lave bar og samle et oprydningshold til dagen derpå.
Regnskab 2018:
Indtægter: 920 kr
Udgifter: Præmier og gaver: 194 kr. Leje af anlæg: 500 kr. Mad og drikkevarer:
1.761 kr. Udgifter i alt: 1.955 kr
Resultat: -1.535 kr
Planer for 2019: Gruppen der konstituerer sig, lægger planerne inden for
budgettet.
Budget 2019:
Indtægter: Salg: 1.000 kr. Tilskud (fra AiH): 2.200 kr
Indtægter i alt: 3.200 kr
Udgifter: Drikkevarer: 1.000 kr. Pynt: 500 kr. Anlæg: 500 kr. Præmier og gaver:
500 kr. Forplejning: 700 kr. Udgifter ialt: 3.200 kr

Operation Dagsværks-gruppen
Medlemmer: Kim3, Anne3, Else8, Lone H2
Samarbejdspartnere: Alle kompetencegrupper, bogrupper, private, Foreningen
Landsbyliv, Fonden Vimby og andre der har praktiske projekter der skal løses.
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Kompetence: At planlægge og koordinere arbejdet til OD-dag/RANI-dag med særligt fokus på opgaver som er vanskelige at få løst af AIHs frivillige kræfter til hverdag, hyre unge til OD og stå for forplejning på dagen.
Hvordan udføres arbejdet: af frivillige, af unge der bliver betalt med 350,-/ung
som går til Operation Dags-værk, Kim på timeløn.
Forventninger til andre: at melde ind på betalingsopgaver samt at nogen vil være
med til at løfte de praktiske opgaver på dagen.
Beretning for 2018: Der var ingen Operation dagsværk i 2018 pga for få sjakbadser.
Regnskab 2018: Intet brugt.
Planer 2019: At gennemføre OD-dagen (6. november).
Budget 2019: 9.050 kr (4.550 kr til 13 unge OD’ere, 1.500 kr til forplejning,
3.000 kr til timeløn/Kim/kørsel). Hertil kommer opgaver meldt ind fra private,
bogrupper m.m. som financieres og koordineres af opgaveudbyder-ne.
Hvad er Operation Dagsværk: Operation Dagsværk er en oplysnings- og
solidaritetsorganisation knyttet til de danske ungdomsuddannelser. Operation
Dagsværk arbejder året rundt. På selve Dagsværkdagen giver flere tusind elever på
de danske ungdomsuddannelser frivilligt et dagsværk til fordel for årets udviklingsprojekt. Rani-dagen er et tilsvarende og lokalt initiativ på Egå gymnasium, Her går
overskuddet fast til projekter i Tanzania.

Petersborgs Venner
Medlemmer: Bogruppe 1’s beboere, men åben for alle
Kontaktperson (ansvarlig for udlejning): Ulla Carl, bg. 1, tlf. 60273366
Samarbejdspartnere: Fonden Vimby (som ejer Petersborg), Bollecaféen, lejere,
Petersborgs Engle
Kompetence: Vedligeholde og udleje Petersborg med Vimby-bestyrelsens
godkendelse.
Hvordan udføres arbejdet: Løbende vedligeholdelse: Frivillige personer, nogle
gange som arbejdsdage i bog-ruppe 1, men i 2018 også ved en arbejdsdag i AiH.
I 2019 er der planlagt opfølgende maling af vinduer til work-campen.
Beretning for 2018: Petersborg er et fælles aktiv for hele AiH og Vimby. Ejet af
Vimby, og AiH betaler en årlig fast leje for at kunne benytte den til større fælles
aktiviteter: Generalforsamling, temadage, sommer- og nytårsfester, høstmarked.
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Udlejning: Herudover udlejes Petersborg til både AiH-beboere og eksterne
borgere. AiH-beboere og frivillige i Vimby lejer Petersborg til halv pris ved private
arrangementer, mens der er en mellem-pris, hvis man laver aktiviteter, som man
tjener penge på. Bogrupperne betaler også halv pris for leje til egne møder. (fuld
pris: 125 kr/time, halv pris: 62,50 kr/time, erhvervspris for AiH-beboere: 100 kr/
time).
Der har i 2018 været udlejet i 674 timer (+ Vimbymøder, onsdagscaféer, frokostpauser for personale mm), heraf 64 timer til AiH og 47,5 time til Vimby. Resten,
562,5 timer, er udlejet til andre.
I 2017 var den udlejet i ca. 530 timer med betaling.
Der udlejes til private og offentlige fester, barnedåb, kon- og nonfirmation, flere
beboerforeningers general-forsamlinger, Brugsens vinsmagning, rundvisninger,
firma-julefrokoster, tango, efterfødselsgymnastik, groo-ve-dansehold, dans og
juice, klassefester, meditation, koncerter, kurser og receptioner.
Indkomst ved udlejning: 44.231 kr (i 2017: 33.981 kr)
Vedligeholdelse og løbende drift: Erling sørger for varme, Pierre køber gasflasker,
Erling går og laver løbende vedligeholdelsesopgaver som f.eks. at sikre, at dørene
kan lukkes tæt, Christina styrer oprydnings- og ud-rydningsholdet, Peter holder øje
med de store linier som f.eks. behov for nyt tag og gulv og ikke mindst gør Petersborgs Engle et fantastisk arbejde med løbende rengøring hver eneste søndag året
rundt. Så det går alt i alt fint med de mange usynlige sjæles indsatser. Ved udgangen af 2018 blev alt gjort klar til installation af en varmepumpe, som vi nu glæder
os over.
Forventninger til andre: Når du skal leje Petersborg, så tjek først ledighed her:
www.vimby.dk – til alle –
Petersborg udlejning: http://vimby.dk/petersborg-udlejning/ .
Her ligger en altid opdateret kalender. Når du har besluttet dig for en dato,
skriver du en mail til: Petersborg116@gmail.com Her oplyser du dit navn, tlf.nummer, dato, tidsrum og formål for lejen. Du får svar (fra Ulla) inden for 3 dage, hvor I
aftaler nærmere vedr. overdragelse af nøgle, pris, betaling mm. Ulla sætter lejeaftalen i kalenderen. Vær venlig at bruge den-ne mail (og ikke privat mail eller tlf.
nummer), så Ulla kan holde styr på alle aftalerne ét sted.
Man står selv for oprydning og rengøring efter leje. Man kan leje køkkenet/bageriet
sammen med Petersborg. Det koster 500 kr for leje af opvaskemaskine og
kølerum, 1000 kr for hele køkkenet. Her bliver der gjort professionelt rent efter
brug. En skriftlig beskrivelse af alle forhold vedr. leje af Petersborg, herunder rengøring, tidspunkter for lukkede vinduer, lukning af festen osv. Er under
udarbejdelse og vil blive lagt på Borigo under fællesfaciliteter – Petersborg.
Planer for 2019: Fortsætte den gode stigning i antallet af udlejninger. Tænk på, om
din arbejdsplads kunne have glæde af Petersborg til sammenkomster, fester, kurser
eller møder? Hvad med forældrene i dine børns klasse eller børnehave?
Petersborg giver os så fantastisk mange muligheder for at folde livets glæder ud, og
vi kan alle være Petersborgs ambassadører.
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Planteavl og koordinering af landbrugsarealer
Medlemmer og kontaktpersoner: Anke (1) og Søren (2). Vi har kompetencen til
at vælge afgrøder på AIH´s marker og forsøge at imødekomme gruppers ønsker til
anvendelse af AiH´s landbrugsarealer.
Samarbejdspartnere: Alle andre grupper i, eller ved, landbruget: Kvæg, Æble,
Gede, Svine, Kultur-skov, Bier, Kolonihaver, Natur, Grønsager, bær.
Alle beboere i AIH er vores samarbejdspartnere, fordi de dukker op til praktiske opgaver i løbet af året. Vi samarbejder med Niklas’ fætter, Mathias, som bor i Hesselballe og har startet en maskinstation. Han udfører noget af markarbejdet.
Vi har et fint samarbejde med Aurion. De aftager vores korn. Vi har også et fint
samarbejde med Niels Skovbakke fra Hesselballe. Hans kvæg går nogle gange på
vore marker, og nogle gange høster han af vores græs, hvis vi har for meget.
I 2019 er der startet en landbrugsvisionsgruppe, som vi samarbejder tæt med om
mulige fremtidsudsigter for landbruget.
Beretning 2018 og planer for 2019:
Ad hoc gruppen: Stor tak til alle Jer der kommer og dækker kompost, samler sten,
rydder op og andre praktiske opgaver!
Korn: I 2018 dyrkede vi relativt meget brødkorn til Aurion. Det var en gammel
kornsort, der hedder Ølandshvede, som har en høj næringsværdi og god smag. På
grund af den varme sommer blev bage-kvaliteten høj, og vi fik lidt ekstra udbetalt
pr kg korn. Det kompenserede for at den tørre sommer medførte et lavere udbytte.
Til juli-august 2019 vil I se den store mark øst for bogruppe 8 blive rødlig. Det er
fordi der står Oberkulmer Rotkorn spelt derude. Det er også til brød.
Bonusinfo: Over 80% af det korn, der dyrkes i Danmark, plus stort set alle
majsmarkerne, går til foder. I Danmark kan vi i gennemsnit producere 1 kg korn på
ca. 1,5 m2. Der skal afgrøder fra ca. 15 m2 til at producere 1 kg svinekød, mens der
skal ca. 33 m2 til at producere et kg oksekød.
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Engen under cykelbroen: Engen indgår i landbrugsarealerne. Naturprojektet på
engen er opgivet. In-gen andre har budt ind med aktiviteter dér, så i øjeblikket er
planen at stoppe med at leje engen af kommunen med udgangen af 2019.
Kløvergræs til kvæget og til jordens frugtbarhed: Vi dyrker kløvergræs sammen
med 17 arter af urter. Det giver kvæget et meget alsidigt foder. Kløvergræs
opbygger humus i jorden. Det gør jorden mere frugtbar, og det nedsætter
landbrugets klimaaftryk. I skrivende stund ved vi ikke, om der kommer en
kvæggruppe i år. Hvis ikke, må vi prøve at spørge nabolandmænd, om de vil købe
det.
Forventninger til andre: Vi har brug for at alle som, på den ene eller den anden
måde, vil anvende landbrugs-arealer, giver os besked i god tid. Det er nemt: bare
ring til Anke eller Søren. Så har vi chancen for at koordinere aktiviteterne.
Økonomi: Økonomien gennemgås på AIH’s generalforsamling.

Projektforum i AIH
Medlemmer/kontaktpersoner: Pia Edahl (bg7) og Niels Aagaard (bg7).
Samarbejdspartnere: AIH, Antropologi og Statsvidenskab ved Kbh. Uni. samt en
række grønne organisationer: Køge Fælles Jord, Køge Økologiske FødevareFællesskab, Københavns FødevareFællesskab, Stop Madspild Nu, Omstilling NU, Zero
Waste Den mark, Skraldecafeen, Landsforeningen for Økosamfund (LØS). Samt 3
økosamfund: Den Selvforsynende Landsby (DSL), Svalin og AIH.
Kompetence: Kompetencegruppen består af Niels Aagaard og Pia Edahl. Vi foreslår
projekter, som kan understøtte realiseringen af AIH’s værdigrundlag på forskellige
måder.
Hvordan udføres arbejdet: Vi udvikler projekter a la elcykel projektet eller opsporer og bliver del af projekter, som andre tager initiativ til i stil med det COMPASS
projekt, der beskrives her.
Forventninger til andre: At man støtter op om kompetencegruppen og de projekter som opstår, gerne bidra-ger med ideer, måske deltager som frivillige i projekter.
Beretning for 2018: Projektgruppen har arbejdet med COMPASS projektet, som
AIH blev en del af i 2017. Det er et 3-årigt forskningsprojekt under Velux Fonden i
et samarbejde mellem forskere og praktikere. Det skal belyse om og hvordan
fællesskaber understøtter bæredygtige miljønormer og fremmer bæredygtig adfærd. Projektet skal komme med bud på, hvordan vi kan skalere miljøbevægelsens
erfaringerne ud i bredere sammenhænge – til lokalsamfund, byer, lovgivere, kommuner og lokalforvaltninger, virksomheder, grønne foreninger.
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Aktiviteter i 2018:
Der er afholdt to arbejdsseminarer i 2018, med hvert sit tema inden for
bæredygtighed:
1. Miljøfællesskabers effekter på medlemsniveau og
2. Miljø-fællesskabers effekter på lokalsamfundsniveau.
Deltagere var de ovennævnte samarbejdspartnere.
Der er produceret en bog med bidrag fra de to fakulteter og de grønne miljøorganisationer/økosamfund i projektet. Bogen handler om hvordan fællesskaber i praksis
fremmer bæredygtige normer og adfærd, og hvordan man i praksis skaber stærke,
livsduelige fællesskaber. Bogen udkommer foråret 2019 og bruges som afsæt for
projektets deltagelse på Folkemødet på Bornholm, juni 2019. AIH bidrager med
artikel om fællesskaber skrevet af Niels.
Forskere fra projektet har analyseret deltemaer inden for bæredygtighed og fællesskaber gennem feltstudi-er i DSL og AIH og gennem CO2-fodspors analyser dels i
AIH, dels landsdækkende analyser. Også det bliver udgivet i 2019.
Man kan læse mere på projektets hjemmeside: https://compass.ku.dk/
Fra AIHs bestyrelse har Lærke deltaget i de to seminarer. Herudover har Niels
deltaget. Begge indgår i gruppen, som planlægger seminarer på Folkemødet.
Regnskab for 2018:
Indtægter: AIH fik udbetalt 7.500 kr. på 2017 bevillingen. Når 75% af dette beløb er
brugt, kan vi sende en faktura for 2018/2019 og få udbetalt næste bevilling, som er
på 7.875 kr. plus et overhead på 5% for 2017 = 375 kr. – i alt 8.250 kr.
Udgifter: Seminar 22.01.18 = 1.500 kr., leje af Solhuset 09.03.18 = 800 kr. samt
transportudgifter 26.06.18 = 628 kr. I alt udgifter på 2.928 kr. Vi er m.a.o. ikke nået
grænsen på 75% af første bevilling på 7500 kr., dvs. 5.625.
Budget for 2019: I 2019 forventer vi transportudgifter til 5. seminar på Bornholm
juni 2019, som formentlig bringer os over den nævnte grænse, og så søger vi næste
bevilling. Der er altså et plus for 2017-2018, og når/hvis beløbet opbruges
udbetales nye midler, og så vil 2019 gå i plus, da vi kun afholder udgifter som er
mindre end indtægterne.
Gruppen søger derfor ikke om midler fra AIH.
Planer for 2019: Der er 2 seminarer tilbage af de i alt 6 arbejdsseminarer. 5. seminar bliver en del af projektets deltagelse på Folkemødet, det 6. seminar afholdes
efteråret 2019.
Udover 5. arbejdsseminar afholder COMPASS projektet 4 korte workshops ved
Folkemødet; sidstnævnte ligger lørdag den 15. juni, hvor projektet har sit eget telt
under temaet ”Praktikere og forskere for Bæredygtig Omstilling”.
48

Seminarerne handler om:
1. Bogen ”Fællesskaber og bæredygtighed” (arbejdstitel), der er produceret i projektet.
2. CO2-fodsporsanalyserne og baggrunden for deres resultater i form af vedvarende energi, lokal fødevare-produktion, cirkulær økonomi, deleøkonomi, perma
kultur m.v.
3. Livsstil og Fællesskaber, om fødevarefællesskaber, madspild, deleøkonomi. Endelig
4. Visioner og utopier for fremtidens bæredygtige samfund – hvordan ser hverdagen, produktion, livsstil, forbrug, demokrati osv. ud når de 17 verdensmål er
indfriet?
Lærke og Niels er med i forberedelserne af disse workshops den 15. juni.
Der startes ikke andre nye projekter op.

Rundvisergruppen/ Informations- og gæstegruppen
Medlemmer: Lise Re (B7), Kontaktperson (lisereinholdt@hotmail.com), Ulla (B1),
Hanne (B3), Jette (B5), Ma-rianne (B5), Lena (B7), Else (B8), Anne Mulvad (B4).
Samarbejdspartnere: Vi er en lille selvkørende gruppe. Den vigtigste samarbejdspartner er hele AiH, og vores oplevelse er, at man er positivt indstillet overfor vores
gæster. Vi er også glade for, at vi har mulighed for at leje fælleshusene til
kaffedrikning i forbindelse med rundvisningerne.
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Hvordan udføres arbejdet: Vi har en række faste lørdags-rundvisninger, som
annonceres på hjemmesiden, på den elektroniske Hjortskalender samt ved lokale
opslag i Brugsen. Vi mødes med gæsterne kl. 14 ved Høkeren og viser rundt ca. 1,5
time. Herefter samles vi i et af fælleshusene til kaffe/ kage og en afsluttende snak.
Vi er to om hver rundvisning.
Pris pr. person er 60 kr for voksne og 30 kr for studerende. Alle AiH-ere, nye som
gamle, er velkomne til at deltage gratis.
Desuden har vi også rundvisninger for specielle grupper og det kan ofte være en
hverdag.
Endelig viser vi også rundt til Høstmarkedet og andre AiH-markeder, og her betaler
deltagerne ikke noget.
Økonomi: Indtægten fra gæsternes betaling bruges til et symbolsk honorar til
rundviserne samt til tryksager, plakater, annoncering, leje af fælleshus samt kaffe
og kage til deltagerne. Overordnet skal aktiviteten hvile i sig selv økonomisk og et
evt. overskud bruges til noget, der kommer hele AiH til gode. Sidst købte vi den
sto-re opslagstavle, der hænger uden på ”Høkeren”. Pt står der 5.443 kr på
kontoen, og vi har forskellige ideer til, hvad vi gerne vil bruge dem til.
Regnskab kan udleveres, hvis det ønskes.
Beretning: Vi har i 2018 haft 17 rundvisninger. Heraf syv ordinære rundvisninger, to
i forbindelse med AiH-markeder og otte for specielle grupper: Mejlby kvindegruppe, Brabrand Husmorforening, Landsforeningen Økologisk Byggeri, Østjyske Bofællesskaber, Gamle FDF-piger fra Lystrup, Lions Club fra Skæring, Merkurs Pensionist
klub og Veteranbilklubben fra Allingåbro. Sidstnævnte var anledning til et særdeles
festligt arran-gement, idet de kom kørende i 25 flotte veteranbiler, som vakte stor
opsigt og gav stor fornøjelse.
De fleste besøgende kommer af nysgerrighed og interesse for stedet og måske for
at få inspiration til, hvordan de selv kunne tænke sig at leve deres liv. Ca. en
trediedel har samtidig en føler ude for om det kunne være et sted for dem at flytte
ind, og heraf er en del interesserede i Hjørnegrunden. Vi vejleder dem så godt det
er muligt.
I alt har vi vist 257 voksne og 5 børn rundt foruden markedsdeltagerne, som vi ikke
har tal på. Den afsluttende kaffedrikning er vigtig. Her kan indtrykkene fra
rundvisningen samles og diskuteres, og ofte kommer det til samtaler, der er inspirerende både for deltagerne og for os rundvisere.
Planer for det kommende år: Vi har planlagt syv ordinære lørdagsrundvisninger.
Derudover har vi allerede på nuværende tidspunkt bestillinger på tre rundvisninger
for specielle grupper.
Endelig har vi planer om et par tema-arrangementer for os selv, så vi kan få ny
viden dels om de enkelte bogrupper, dels om vores varme- og energiforsyning.
Desuden har vi planer om besøg i andre økosamfund.
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Sheltergruppen
Medlemmer: Henrik BG1(kontakt), Anne BG 3, Kim BG3, Jonathan 1, Lars 7. Arbejdsgruppen er åben for flere aktive.
Samarbejdspartnere: Alle i Andelssamfundet.
Kompetence: Etablere arbejdsgrupper der kan få shelteret og området omkring
det til at fungere, herunder skaffe økonomi til vedligeholdelse, fremskaffelse af
brænde, indkøb af udstyr m.m. Sørger for kalender til booking (- ligger i Sneglehusets Vaskeri).
At anvende tildelte penge bedst muligt, herunder evt. selv indkøbe materialer og
udføre arbejdet sammen med Vimby Udegruppe
Hvordan udføres arbejdet: Dels mod betaling til håndværkere og dels ulønnet og
frivilligt.
Økonomi: Bevillinger fra AIH eller udefra
Forventninger til andre: At folk med gode ideer går ind i gruppen og er med til at
realisere dem. At vi hjælpes ad med at vedligeholde området. At brugere rydder
op efter sig, herunder at forældre til børn/unge brugere støtter deres børn/unge i
ansvarlig brug af området.
Ny bookingkalender i Borigo under Fællesfaciliteter
Regnskab 2018: Generalforsamlingen/Bestyrelsen bevilligede 15.000 kr. til reparation samt etablering af bålplads. Der blev brugt et mindre beløb på reparationer,
ca. 1.500 kr - se regnskabet. Vi fik ikke arbejdet på bålpladsen i 2018.
Beretning 2018: Årets store begivenhed var arbejdsdagen med reparation og
opretning af shelteret. Rigtig mange mennesker deltog på dagen – nogen med mad
og drikke, nogen gravede, nogen snedkererede, nogen så på og klogede sig og
nogen gjorde det hele. Super dag – tak.
Hele året blev der tænkt og planlagt ift. etablering af bålpladsen og hvordan
pengene kunne bruges bedst muligt. Men intet skete . . . .
Historie: I august 2004 blev shelteret etableret ved søen. Det er bygget af Silkeborg
produktionsskole samt frivillige fra AIH med økonomisk støtte fra Friluftsrådet. Der
er blevet udskiftet tagopbygning for en del år siden.
Regler kort: Alle skal skrive sig i bookingkalenderen. Scootere parkeres på
parkeringspladserne. Ingen larm efter midnat. Bænke og siddeblokke er til at sidde
på. Oprydning og fjernelse af affald efter brug. Grøntsager og frugt i henholdsvis
kolonihaverne og frugtlunden dyrkes i fællesskab og må ikke plukkes.
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Planer for de(t) næste år: Vi ønsker fortsat at have en brugerkultur, som både
giver brugerne, herunder de unge samt naboer fra Hjortshøj, muligheder og
rammer så vi som nærmeste naboer ikke generes de skønne sommeraftener/
nætter. At lave en ny bålplads med faststøbt svinggrill og nye siddeblokke samt
arrangere bålarrangement når bålpladsen er klar. Og det bliver i år!
Budget 2019:
Der søges om penge til:
Bålgrill (faststøbt svinggrill):
Bænke/siddeblokke:
Brænde og huggeblok:
Arbejdsløn Vimby Udehold:
Samlet:

6.200 kr
2.000 kr
700 kr
1.500 kr
10.400 kr

Stilladsgruppe
Medlemmer: Jan Kølbæk (BG3), Pia Edahl (BG7) og Jakob Bønløkke (BG3) er medlemmer af kompetence-gruppen, som har ansvaret for stilladset og vil fungere som
stilladsforvaltere. Kontakt: Jan Kølbæk (BG3)
Samarbejdspartnere: Alle i AIH, som ønsker at leje et stillads
Kompetence: Vi vil gerne oprette en ny kompetencegruppe under AIH for at
etablere en ordning omkring et fælles stillads, som kan lejes af alle beboere i AIH.
Vi har forhørt os på mail og holdt et opstartsmøde, hvor der generelt var interesse
for at gå videre med ideen. Så her er vores ansøgning til AIH, hvor vi ansøger om et
rammebeløb på 35.000 kr. til etableringen af kompetencegruppen. De opstillede
rammer og ideer er diskuteret og har fuld opbakning fra opstartsmødet.
Begrundelse: Der er mange opgaver i både AIH regi og hos beboerne i AIH, som
kræver arbejde i højden. I øjeblikket har BG3 og BG1 nogle ældre stilladser, som
er tunge og besværlige at stille op. Og de er ikke nød-vendigvis så sikre, som nye
stilladser er i dag. Og nogle opgaver udføres i dag med stiger, som også indebærer
en sikkerhedsrisiko. For at højne sikkerheden og give flere mulighed for at udføre arbejde med stillads, så har vi undersøgt, om der er opbakning til at forsøge at
etablere en stilladsgruppe under AIH, sådan at vi kan få et moderne og tids-varende letvægtsstillads, som er sikkert og nemt at håndtere. Der er mange, som har
ønsker om et fælles stillads, så opbakningen er klart til stede.
Samtidigt vil stilladsgruppen føre kontrol med udlevering (inkl. instruktion) og
tilbagelevering og sikre, at stilladset ikke mangler dele og altid er forsvarligt at
sætte op og fuldt funktionsdygtigt.
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Valg af stillads: Vi ønsker et stillads med mulighed for opstilling i to bredder, sådan
at det også er muligt at bruge, hvor der ikke er så meget plads. Samtidigt skal arbejdshøjden være så høj, at både Petersborg og de højeste huse kan bruge stilladset hele vejen op. Endelig skal stilladset være letvægt og nemt at stille op, sådan at
alle kan bruge det forsvarligt.
Vi har fået et tilbud fra Stark gennem Pias bror, som har et firma, som nok kan købe
lidt billigere. Der er arbejdshøjde på 8,3 m, længde på 250 cm og to bredder på
henholdsvis 135 cm og 70 cm. Med store hjul og to støtteben.
Det er et moderne letvægtsstillads, som er nemt at stille op og håndtere.
Prisen er 28.000 kr. incl. moms + fragt. Vi skal have lidt flere detaljer, men tænker,
at det lyder fornuftigt. Egne undersøgelser tyder også på, at prisen for et godt
stillads er deromkring.
Derudover ønsker vi også at indkøbe et godt foldestillads, hvor man kan komme op
i et par meters højde. Det vil hjælpe til mange opgaver, hvor der i dag bruges stiger.
Og gøre disse opgaver nemmere og mere sikre.
Opbevaring: Ønske om at leje / låne plads i BG3’s pileanlæg til opbevaring. Hvis
muligt, så kunne det være godt at opbevare det på en trailer, så det er nemt at flytte rundt, når det skal bruges. Stilladset skal låses fast, så det ikke kan afhentes eller
benyttes uden korrekt udlevering og instruktion af en stilladsforvalter.
Udlejning og udlån: Alle i AIH skal kunne leje stilladset. Prisen skal være sat lavt, da
der ikke skal tjenes penge på stilladset, men kun spares op til vedligehold og evt.
nyanskaffelser. Vi forventer en pris på 50 kr. per dag.
Der nedsættes en kompetencegruppe, som står for forvaltning og bookning af
stilladset. Enten via et book-ningsystem som i cykelklubben, via en google kalender eller via Borigo. Bookninger bliver hensynsfulde, så hvis man booker for en
lang tidsperiode af gangen, og der er andre, som også har behov i det tidsrum, så
vil forvalterne hjælpe med at finde en løsning, så alle får deres ønsker opfyldt på
fornuftig vis.
Der udarbejdes en manual. Og udlevering og tilbagelevering sker gennem en forvalter, så der sikres, at brugen er så sikker som mulig. Og at alle dele kommer med
tilbage hver gang. Stilladset låses fast, så kun forvalterne kan udlevere det.
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Økonomi: Der ansøges AIH om et rammebeløb på 35.000 kr. til indkøb af stillads,
foldestillads og materialer til opbevaring. Herefter skal den indkomne leje finansiere vedligehold, betaling af leje for opbevaringsplads og evt. nyanskaffelser.
Hvordan udføres arbejdet: Frivilligt
Forventninger til andre: Alle som lejer stilladset skal behandle det forsvarligt og
med respekt, så sikkerhed og levetid maksimeres
Planer 2019: Etablering af gruppen med indkøb af stillads snarest efter bevilling
af rammebeløb. Herefter etablering af bookingsystem og idrifttagning af stilladset
hurtigst muligt
Budget 2019:
Udgifter: Indkøb af stillads, foldestillads og etablering af opbevaring: 35.000 kr.
Indtægter: Opstartsbevilling fra AIH: 35.000kr. Udlejning (70 dage X 50 kr) 3.500 kr.

Wwoofer-gruppen (udtales vuffer)
Medlemmer pt: Lise Re (B7), Else (B8), Pierre (B1), Ann-Katrine (B8).
Det er en gæstegruppe for folk, der gerne vil være her en periode og arbejde for
kost og logi.
Begrundelse: Vi får jævnligt henvendelser fra – især unge – mennesker fra hele
verden, der gerne vil være her en periode og arbejde for kost og logi. Vi siger som
regel nej til disse henvendelser, fordi vi ikke er klædt på til at håndtere dem. Men
af og til er der overskud til at organisere det, og det er da altid meget givende og til
glæde for alle parter.
For nylig har vi fået en henvendelse fra en fransk pige, der gerne vil være her et
par måneder til sommer. Vi ved ikke om det kan lade sig gøre at have en gæst så
længe, men vi prøver at finde arbejde til hende og evt. inddrage hende som en af
tovholderne omkring arbejdslejren.
Der findes to organisationer, der formidler den slags frivilligt arbejde. Den ene er
WWOOF (world wide op-putunities on organic farms). Den anden er WORKAWAY,
hvor man kan lave al slags arbejde både hos private og organisationer. For begge
gælder det at man arbejder 5-7 timer 5 dage om ugen for kost og logi. Man kan blive medlem af disse organisationer og således annoncere efter gæster. Det behøver
vi ikke, men vi kan godt bruge de samme regler som dem.
Budget 2019: Gruppen fik på sidste generalforsamling bevilliget et rådighedsbeløb
på 5.000 kr til udgifter for kost og logi for sådanne gæster, der arbejder for AIH. Vi
har ikke brugt pengene, men vil gerne have dem overført som et rådighedsbeløb
for 2019.
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Æblehaven
Medlemmer: Jette Meinike bog.5, Lizette bog.5, Benedicte bog. 4, Hanne Fabrisius
bg.4, June bog.2. Nye medlemmer Quentin bog.4, Thomas bog.3
Ad hoc: Lise Rønne bg.7,
Samarbejdspartnere: Landbruget, AiH, kolonihavefolket og hønsegruppen.
Kompetence: At pleje og sørge for drift af haven. Indkalde til frugtplukning og administrere frugtsalget.
Hvordan udføres arbejdet: Frivillig arbejde. Græsset er kun slået ganske få gange
i år. Træerne har store nedhængende grene,som gør det svært at komme ind om
stammerne. Beskæring af disse og fældning af gamle udtjente træer. Finde holdbar
og effektiv ordning omkring græsslåning.
Forventninger til andre: At hjælpe til, når der indkaldes til frugtplukning. At stille
op til større opgaver, som ikke kan varetages alene af æblegruppen. At der ikke
plukkes af frugterne på egen hånd.
Regnskab for 2018:
Indtægt fra æblesalg via mobilepay: 2.833 kr.
Kontant salg:
325 kr.
Salg af æblejuice i Høkeren:
516 kr. (påføres først i 2019)
Beretning: Vi har fået bygget et andehus til løbeænder og har indkøbt udstyr til et
lille andehold, som kommer i foråret. Det er et forsøg på at holde sneglebestanden nede, de spiser nok også lidt græs. Vi har haft et fint æbleår, især mange gode
Belle de Boscop. Også Elstar var rigtig gode. På grund af den varme og meget tørre
sommer begyndte æblerne at falde ned allerede i begyndelsen af august. Sidste
år rådnede æblerne op og derfor fik vi tanken om at få presset en del af æblerne.
Michel kørte 600 kg æble til mosteriet i Skive. Vi fik ca. 160 3liters poser hjem. De
smagte himmelsk, salget gik strygende via salg i Høkeren.
Æblegruppen har afprøvet en æblepresse indkøbt af AiH. Vi havde indbudt folk i
Hjortshøj til æblepresning, det er en opgaver, som stor kræver tålmodighed.
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Indsatsområde i 2019: Planer for græsslåning og rydning omkring stammerne.
Måske en delaftale med bogruppe 6. At opfylde svalerne med jord, evt.lægge en
form for dræn, grus, sten eller lign. Dette gøres for at lette græsslåningen og hindre
at man snubler i svalerne. Sidst og ikke mindst fordi drænet måske ikke har virket
efter hensigten. Vi vil gerne beskære de store nedhængende grene og fælde gamle
træer. Beskæring af vildt voksende brombær gerne i samarbejde med
kolonihaverne.
Budget for 2019:
Fældning og beskæring 5000 kr ( bl.a. køb af el-beskæresav).
Græsslåning ved bogruppe 6, alternativt køb af ny græsslåmaskine: 4000 kr.
Planer for kommede år: Opstart af ny æblehave. Finde et passende stykke jord i
samarbejde med landbruget. Vi satser på 20 træer i første omgang. Vi kunne også
godt tænke os pære- og kirsebærtræer. Uhmmm.. Det kunne f.eks. være på det
gamle griseareal, skråt overfor gedehuset.
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KORTE BESKRIVELSER AF ANDRE GRUPPER
Udover kompetencegrupperne har vi forskellige andre grupper, som er udsprunget
af AiH gennem tiderne. De eksisterer nu som forening, klub, selskab og fond. De
følgende korte beskrivelser give mulighed for at se hvilke projekter med relation til
AiH, der i øvrigt er gang.

_________________________________________________

Bed and Breakfast i AiH
Administreres af Lise Re (B7) og Jette (B5)
B&B fungerer som formidling af privat udlejning til interne og externe gæster og
fortælling om AiH, hvis det har interesse. Til udlejningen benyttes AiHs boliger,
hvor beboerne er bortrejst og ønsker at stille deres bolig til rådighed og på den
måde få en indtjrning. Vi annoncerer på nettet og i katalog fra ”Visit Denmark”.
Campingvognen udlejes i sommerhalvåret for 600 kr om ugen for beboere i AiH og
i lokalområdet. Campingvognen er fra 1991, men nysynet og fuldt funktionsdygtig
til en ferietur rundt i landet. Den er yderst charmerende og hyggelig med det oprindelige inventar. I vinterhalvåret er vognen opmagasineret på en gård ved Hesselballe.

Fonden Vimby i Hjortshøj - en kort præsentation
1. Kerneopgave
Vision: VIMBY – Velkommen I Min BYdel: Vimby er en forkortelse for Velkommen
I Min BYdel og et modsvar på ”Nimby” – not in my backyard. Denne forkortelse
rummer vores vision om at skabe et inkluderende fællesskab, hvor alle bliver budt
velkommen til at bidrage til fællesskabet.
Formål: Vimby har til formål at støtte aktiviteter af praktisk, social, erhvervsmæssig og/eller kulturel karakter, der er etableres og drives med henblik på at fremme
livskvalitet. Fonden Vimby skaber aktiviteter, der virker for inklusion af udviklingshæmmede og andre udsatte borgere. Det kan være dagtilbud eller andre aktiviteter, som giver mulighed for at indgå i meningsfulde arbejdsfællesskaber og andre
sociale og kulturelle fællesskaber med alle beboere i Andelssamfundet og det
øvrige Hjortshøj.
Ejendom: Fonden Vimby ejer Petersborggrunden (også kaldet erhvervsgrunden) og
bygningerne: Petersborg, Landsbyens Genbrugs, bageriet og Høkeren med tilhørende lager samt den 4. bygning (indvies her primo 2019), der giver vores øvrige
aktiviteter mere plads.
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Desuden ejer Vimby elcykelskuret incl. værksted og det mobile hønsehus og nu
også Håndarbejdshuset, der er en tilbygnig til Genbrugsen. Endvidere ejer Vimby
en byggegrund ude på landbrugsarealet.
Drift: I øjeblikket driver Vimby bl.a. bageriet, Høkeren, pedelaktiviteter, udendørs
værkstedsaktiviteter, Fik-seværkstedet og Håndarbejdshuset. Den udlejer lokaler:
Petersborg incl. tårnene, Genbrugsens lokaler, bageriet, håndarbejdshust. Private
aktører lejer jord af Vimby. I øjeblikket De fire Istider, Genbyggeren, Galleri Graneberg, Kreavognen (AiH) og Børnevognen (AiH)
2. Beslutningskompetence
Fonden Vimby er en erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. Fondens økonomi er uafhængig af AiH. Fire af bestyrelsens 5 medlemmer vælges på AiHs generalforsamling. Den sidste vælges af de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Vimbys vedtægter finder i via dette link: http://vimby.dk/organisationen/3. Kontaktpersoner
3. Kontaktpersoner
Bestyrelse i Vimby er kontaktpersoner. Bestyrelsen består af Ib Rønn, formand,
Thomas Vinther, kasserer, Svend Surland, næstformand, Peter Myatt og Bodil Dahl
Jensen. Suppleanter er Inger Marie Just. Se nærmere præsentation af bestyrelsen
på http://vimby.dk/bestyrelsen/.
Muligheder for at følge med: På månedsmødet i AiH er ”Nyt fra Vimby” et fast pkt.
på dagsordenen. Tilmeld dig til at få dagsorden og referat fra Vimbys bestyrelsesmøder. Skriv til Thomas på: thomas@vintherandersen.dk. Kom til de åbne bestyrelsesmøder Vimby tilstræber at skrive 2-3 nyhedsbreve årligt, samt at afholde et
årsmøde hvert forår for AiH beboere. Høker/bager skriver et lille nyhedsbrev hver
eller hver anden uge, som man også kan tilmelde sig.

Grøntsagsordning
1. Kerneopgave: Give mulighed for at være med i et fællesskab, som dyrker økologiske og biodynamiske grøntsager til eget forbrug på en del af landbrugsjorden
i AIH. For uddybning se hjemmesiden: http://www.andelssamfundet.dk/grntsagsordning.
2. Beslutningskompetence: I samarbejde med landbruget afsættes hvert år et stykke jord på landbrugsarealet til grøntsagsordningen. Herefter beslutter styregruppen, hvilke grøntsager, som skal dyrkes, hvordan arbejdet skal organiseres, samt
hvad pris for deltagelse er.
Styregruppen består af Jørn BG2, Kasper BG8, Peter BG1, Morten BG5 og Yen BG4.
3. Kontaktpersoner: Jørn BG2, Kasper BG8.
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Økologisk Skole og Besøgslandbrug
Ved Ina Graneberg. Inagraneberg@gmail for nærmere aftale eller 30 29 76 33
Kompetancer: Jeg har boet i bogr 2 i Andelssamfundet i 10 år, er uddannet lærer
og pædagog. Jeg er med i følgende gr. i AIH : Grøntsagsfællesskabet - jordforbedringsgr. - Pileflettegr. - Kolonihavegr.- Kvæg gr.- Bi gr. - Landsbyens Genbrugsgr.
- Søndags Torvemarked - Landsbylivs bestyrelse - bogr 2 Fælleshus gr. - Den Biodynamiske gr. - Delebils kluppens bestyr. Derudover i Hjortshøj bysamfund:
Landsbylivs bestyrelse - Folk i Hjortshøj - FestiHvalerne (kunstgr. udspr. af HjortshøjFestival) - LokalArtByHeart- NRGi repræsentantskab - boligforeningen Lejerbos
organisationsbestyrelse
Hvem: skoleklasser eller børnehaver men også ”lær dansk”hold, boligforeninger
eller lokalcentre kommer på besøg.
Hvad: Før besøgene aftales hvad fokus er f.eks. - at bruge sanser, lave mad over
bål, økologisk landbrug eller måske beboerdemokrati - og jeg planlægger et undervisningsforløb ud fra fokusområde. Besøgene er som regel på 2 - 3 timer men kan
også være forløb over flere uger.
Hvor: Rundvisning foregår ”hånd i hånd” rundt i AiH- i bogr. og ude i landbruget.
Enkelte forløb foregår på bålpladsen i Pileskoven eller ved Shelteret ved søen. Jeg
booker altid et fælleshus til wc besøg samt køber kaffe, brød m.m. i Høkeren til
forplejning.
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Samarbejdsparterne: Jeg samarbejder med de andre Økologiske Skolegårde (der
er 34 rundt i landet) og med Økologisk Landsforening. Forskellige kompetancepersoner trækkes ind hvis der er specielle emner som skal uddybes. det kan f.eks.
være Gunnar omkring alternativ energi, Søren omkring Hønseriet, Peter eller Randi
omkring byggematerialer eller Søren Egge omkring Lejebevægelsen. Jeg sørger altid for at rundvisningerne går forbi Erhvervsgrunden så der bliver ”reklameret” for
Vimby, Høkeren, Genbrugsen og De 4 Istider :)
Fremtid: Jeg vil gerne igang med en større offensiv især overfor skolerne, da jeg
synes det er vigtig at sprede det gode ØKO budskab - Jeg venter utålmodig på at
det fysiske rum er kommet helt på plads. Dvs. den ene af skurvognene på Erhvervs
grunden skal være til ”Økologisk Skolegård og Besøgslandbrug” og indeholde undervisning materiale, og være mødestedet for besøg i stedet for på P-pladsen (den
anden vogn kreativ arbejdsplads/galleri).
Økonomi: AIH har ingen udgifter i forbindelse med besøgene og jeg booker altid et
fælleshus, køber kaffe og brød i Høkeren til forplejning. Skoleklasser betaler 250,og institutioner 500,- som dækker ovennævnte fælleshus leje, forplejning samt
undervisningsmaterialer m m .
Hvorfor: Jeg har ikke den store indtjening i forbindelse med rundvisningerne, men
mener det er vigtig at Andelssamfundet er åben og informativt - og jeg har altid
positive tilbagemeldinger fra besøgene. Jeg har personlig stor glæde af besøgene
og har fundet en måde at bruge mig selv og mine uddannelser i forhold til AIH. Vi
har mange glade gæster såvel gamle som de helt unge - og også en hel del
gengangere og det er jo slet ikke dårligt ;))
Besøg i 2018: Bla. Risskov Skole, NTNU Trondheim, Nørgaards Højskole og
Arkitekrgrupp Gøte-borg/Stockholm
Aftalte besøg i 2019: Århus Teknisk Gymnasium og Stjert Skole fra Skanderborg har
været på besøg, sene-re på foråret kommer Bofællesskabet Ådalen,
Seniordaghøjskolen og Virup Skole.
Og for at undgå misforståelser så er ’åbne lørdags rundvisninger’ noget helt andet
(red: se kompetence-papiret for ’Rundvisergruppen/Informations- og gæstegruppen’ tidligere i denne materialesamling).
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FORSLAG FRA BESTYRELSEN
Forslag 1. Bestyrelsen foreslår at der på GF bliver taget beslutning om, om der skal
være høstmarked i 2019 - og hvis der skal, skal der være nogen, der tager ledelsen
mht, at organisere.
Forslag 2. Bestyrelsen foreslår at lånet til pilegruppen på 38.780 bliver eftergivet.
Forslag 3. Bestyrelsen henstiller til, at AiH bakker op om nedenstående hensigtserklæring. Hvis der er opbakning til hensigtserklæringen fra AiH, vil bestyrelsen
lave et mere uddybet beslutningsforslag som skal vedtages i GAIH:
Hensigtserklæring fra AiH: GAiH låner 500.000 til Fonden Vimby, med en klausul
om straksindfrielse på hele eller dele af beløbet. De første 10 år er afdragsfrie.
Begrundelse: GAiH har mange penge stående passivt i banken. Fonden Vimby
optager lån, og skal betale dyre renter. Ved at stille vores midler til rådighed over
en årrække kan Vimby spare 35.000 kr i renteudgifter/år. Det er penge, som så ikke
skal løbes ind i frivillige timer eller øget handel.
Forslag 4: AiH beslutter at både A og B medlemsskab koster 125 kr. A-medlemmer
betaler via GAiH-kontingentet.
AiH indstiller at kontingent til GAiH bibeholdes på 1500 kr. som de foregående år.

FORSLAG FRA MEDLEMMER
Forslagsstiller: Bodil Dahl Jensen og Henrik Kjærsgaard, bogruppe 1
Hermed ansøges om kr 100.000 fra GAiH til landbruget.
Pengene skal bruges til en eller flere af flg. ting:
en ny traktor, frostfrit vand længere ud på marken, vandingsanlæg af god kvalitet
og passende dimensionering, en bedformer, en god harve, et ansvarlig sted til
dieseltank og optankning, materialer til et midlertidigt værksted, ordentlige forhold
til opbevaring af foder o.a.
Pengene prioriteres til det, som landbrugsgruppen (herunder diverse undergrupper – grønsagsgruppe, dyrehold o.a.) finder vigtigst.
Begrundelse: Vi har i mange år levet med besværlighed, rodede og sølle forhold.
GAiH har og har haft længe, penge nok til at forbedre forholdene for de, der
arbejder med vores landbrug. Forklaringen på, at vi ikke har gjort ret meget for
nylig, skal til dels findes findes i, at vi har ventet på en stald. Den er stadig en
mulighed, men ovenstående kan godt sættes i værk uden den.
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