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Skrivelse fra Det jydske Haveselskab med Anmodning om en endelig Afgørelse af
Spørgsmaalet om Selskabets Stilling til Haven ved Vesterbrogade.

Markudvalget indstillede, at Byraadet tog den fra Haveselskabet foreliggende Opsigelse af
Lejemaalet til Efterretning og overdrog Udvalget at afvikle Forholdet til Selskabet i Henhold
til den bestaaende Lejekontrakt.

Jul. Andersen. Sagen, som den foreligger, er ikke tilstrækkelig oplyst, idet nogle
paaberaabte Skrivelser beror hos Pastor Laursen, der er fraværende fra Byen. - Tilbudet
fra Haveselskabets Side er imidlertid ikke antageligt. Selskabet fordrer for vedblivende at
opretholde Haven et aarligt Tilskud fra Kommunen af 2500 Kr., foruden Fritagelse for den
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nuværende Lejeafgift. Udvalget har derfor ment, at Kommunen for de Beløb, her er Tale om,
2500 Kr. + Lejeafgiften, kan drive Haven paa mere tilfredsstillende Maade.

Hvis Sagen overgaar til et andet Udvalg, er det nødvendigt at faa Klarhed over, hvorvidt
Kommunen er pligtig at overtage Huset i Haven efter Vurdering (3500-4000 Kr.), idet den
oprindelige Kontrakt nok er bortkommen, og dette Punkt vistnok er udfaldet af den
nugældende Kontrakt.

Mousten mener ikke, at Byen er pligtig at at overtage Bygningen og anbefaler at Sagen
overgaar til Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse.

Møller fandt, at hvis Haven skal bibeholdes, burde Sagen overgaa til
Forskønnelsesudvalget.

Mousten ønsker blot at faa et bestemt Forslag frem, og det faar man ikke fra det Udvalg,
der har Sagen til Behandling for Tiden.

Jakob Jensen mener, det vilde være en Skandale, om Haven nedlagdes. Vi har alt for faa
Parker her i Aarhus. Det faar man Øje for ved et se sig om i Udlandet. Nu da Byen staar for
en Udvidelse mod Vest, er det dobbelt vigtigt, at denne Park opretholdes.

Jul. Andersen kan ikke indse det betimelige i, at Sagen overgaar til Udvalget for Byens
Udvidelse og Bebyggelse, og mener, at den bør overgaa til Forskønnelsesudvalget. Huset
vil altid have nogen Værdi, naar Byen overtager det til Brug.

Jakob Jensen mener, at alt skal forblive paa Pladsen, hvis Selskaber flytter, saa vidt han
erindrer Kontrakten. Forresten var Huset vist værdiløst og fuldt af Svamp.

Niels Jensen. Det er Markudvalget og Forskønnelsesudvalget, der efter Samraad har
afgivet Indstillingen.

Indstillingen vedtoges.
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Indstillingfra Markudvalget om, at Kommunen midlertidigt overtager Driften af
Haveselskabets Have.
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Jul. Andersen erindrede om, at der for 4-5 Maaneder siden var kommet Opsigelse fra
Haveselskabet angaaende Lejemaalet af Haven, og at Byraadet derefter havde valgt
Markudvalget og Forskønnelsesudvalget til i Forening at indlede Forhandling med
Selskabet om en Ordning. Fra Selskabets Side tilbød man vedblivende at være Lejer, mod
at Kommunen tilskød 2500 Kr. foruden fri Jord, saaledes at Kommunen til Gengæld skulde
have Kontingentet fra Foreningens Medlemmer i Byen og Omegnen. Da Byraadet havde
fundet denne Udgift for stor, havde det overgivet Haven til Markudvalget. Der mentes blandt
Gartnere og haveinteresserede at være nogen Stemning for at bevare Haven mulig
gennem Dannelsen af et nyt Selskab, men da en Ordning naturligvis ikke kunde findes paa
staaende Fod, saa Udvalget ingen anden Udvej end at foreslaa Byraadet at lade
Kommunen selv overtage Havens Drift for den kommende Sommer, saaledes at der kunde
blive Tid til at faa dannet et nyt Selskab. Udgiften ved Havens Drift vilde for Sommeren
beløbe sig til 2000 Kr., væsentligst til Lønninger til Bestyreren, 2 Arbejdere og en Elev. De
to Arbejdere havde været beskæftiget ved Haven i henholdsvis 40 Aar og 20 Aar, saa de
vilde blive ret uheldigt stillede, hvis de nu mistede deres Plads. De var tilmed meget billige,
idet de kun fik 2 ½ Kr. pr. Dag. Til Indtægt kunde man regne Frugtsalget samt Salg af 3000
udplantningsmodne Træer, der antagelig kunde sælges for 70 Øre pr. Stk. Om et Par Aar
vilde yderlig 5000 Træer være modne til Udplantning.

Indstillingen vedtoges.
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