
Kære medlemmer af H/F Oldjorden 

Der indkaldes til afholdelse af den udsatte generalforsamling 

(oprindelig indkaldt til den 18. marts 2020) på 
 

Parkeringspladsen ved bagvejen 
 

Onsdag den 26. august kl. 18.00 
 

 
Velkomst ved formanden 

Valg af dirigent 

Godkendelse af dagsorden 
Valg af stemmeudvalg 

 Dagsorden: 
 

1. Bestyrelsesberetning 
2. Årsregnskab 2019 ved kasserer (bilag 1) 
3. Indkomne forslag (bilag 2) 

 
3.a Forslag om Afbetaling af og ophør af lån til vandledning 

af de indkomne midler der ikke er forbrugt samt 

fastsættelse af haveleje fra september 2020. 

3.b Forslag om belysning på stamvejen/asfaltvejen, samt belysning på bagve-

jen/grusvejen. 

 

3.c Forslag til ændring af tal til navn på havegange. 

  

4. Budget 2021 ved kasserer (bilag 1) 

5. Årets kolonist 

6. Fremtidigt arbejde 
 
Bestyrelsen har følgende opgaver som prioriteres det næste 

år udover daglig drift: 

 

➢ Afslutning og opfølgning efter kloakering. 

➢ Vurdering og salg af haver. 

➢ Løsning af parkeringsudfordring i foreningen. 

➢ Dialog med haver der vokser til. 

 

Derudover ønsker bestyrelsen at generalforsamlingen drøfter foreningens 

deltagelse i Aarhuskredsens præmiefest. Oplæg ved formand Søren Larsen.  

 

7. Valg til bestyrelsen 
Nuværende bestyrelse er formand Søren (have 131) valgt 2019 for to år, 

næstformand Tina (have 35) valgt 2019 for 2 år, kasserer Brian (103) valgt 

2018 for 2 år, Ivan (have 129) valgt 2018 for 2 år og Jørgen (have 135) valgt 

2018 for 2 år 
 

På valg 
7.a Kasserer (2 år) 

 

7.b 2 Bestyrelsesmedlemmer (2 år) 

2 Suppleanter (1 år) 



Kære medlemmer af H/F Oldjorden 

 

 

 

 

 

8. Valg til vurderingsudvalg: 
 

Nuværende vurderingsudvalg er Tina (have 35) valgt 2018 for 2 år, Svend (have 

128) valgt 2018 for 2 år og Lauda (have 31). Valgt 2019 for 1 år, suppleant Ane 

Katrine (have 56) og suppleant Kim (have 103) 
 

8.a 3 medlemmer til vurderingsudvalg (2 år) 

 3 suppleanter til vurderingsudvalg (1 år) 

 

9. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleanter (1 år) 
 

Revisorer er Ilse (have 52) valgt 2018 for 2 år og Kirsten (have 128) valgt 2018 

for 2 år. Valgt 2019 suppleant Ane Katrine (have 56) 

 

9.a  2 revisorer (2 år) 

 2 revisorsuppleanter 

10. Eventuelt 

 
 

Der tændes op i grillen og der serveres pølser, øl/vand. 
 

I bedes selv medbringe en siddeplads, kaffe samt service og er I ikke til pølser 

medbringes der selv mad. 
 

 

 

Vel mødt og venlig hilsen 
Bestyrelsen i Oldjorden 

 

 


