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Tak for i år 

Så er en fantastisk sæson slut. Det er lidt 

mærkeligt at skulle ”hjem” i lejlighederne, med de 

varmegrader der strømmer op sydfra for tiden. 

Men den er god nok, sæsonen er slut søndag den 30. oktober, 

men derfor kan man jo stadig finde et hjørne i dagtimerne og 

nyde de mange sensommerblomster, der stadig står i fuldt 

flor. 

Det har været det vi kan kalde en normal sæson, hvor vi har 

kunnet mødes til generalforsamling, havevandringer, 

container-øl og deltage i præmiefest. Alt er ved det gamle og 

det er rart. 

 

I år skal vi jo prøve noget nyt, der vil blive åbnet for vandet i hele vintersæsonen, mere herom senere. 

 

Vandlukning/vandåbning og vandansvarlige 

Søndag den 30. oktober lukkes der for vandet kl. 12. 

 

Der skal aflæses vand i alle haver senest den 6. november kl. 12 og I skal som 

sædvanlig sende et foto af jeres aflæsning på vand@oldjorden.dk. 

 

I år vil der blive vinteråbnet til de havegange som har udpeget en vandansvarlig. Dette 

sker først når alle haver har indsendt aflæsninger, dog tidligst 6. november. 

Havegang 1 og 2, bliver lukket af frem til åbningssæsonen, da de ikke har udpeget ansvarlige. 

 

De vandansvarlige var på et lille informationsmøde om opgaven torsdag den 

27. oktober og er nu klar til at hjælpe bestyrelsen og jer havelejere med at 

komme i gennem det første år med vinteråbning 🙂. 

 

De vandansvarlige har, som vi tidligere har orienteret jer om, fået jeres e-

mail og telefonnummer. Selvfølgelig kun dem der har ønsket det og kun for 

den havegang de har ansvaret for. 

 

Det vil være en god ide at orientere jeres vandansvarlige hvis I holder åbent i 

vintersæsonen eller om I har lukket af som vanlig. 

 

Et godt råd til alle: 

LUK JERES VENTIL UD TIL HOVEDLEDNINGEN NÅR I IKKE ER I HAVEN 

 

Generalforsamling 2023. 

Generalforsamlingen 2023 er fastsat til den 15. marts 2023 i Aarhussalen.  

Der kommer indkaldelse og dagsorden ud i det nye år, men husk - har man forslag der ønskes 

behandlet, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar 2023. 

 

Derudover skal vi bede jer overveje og eventuelt komme med en indstilling til årets kolonist 2022 

senest den 31. januar i henhold til tidligere fremsat forslag: 

 

"På den årlige generalforsamling udpeges årets kolonist efter indsendte indstillinger fra havelejerne til 

bestyrelsen. Bestyrelsen træffer valget på baggrund af de indsendte indstillinger og ud fra, at den 

udpegede i særlig grad, har været med til at fremme foreningens værdier." 

 

I ønskes alle en rigtig god vinter derhjemme, vi ses til en ny og spændende sæson 2023. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 🌻 
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