
Fra: H/F Oldjorden - Info <info@oldjorden.dk>  
Sendt: 24. maj 2022 15:55 
Til: undisclosed-recipients: 
Emne: Udtagning af haver til præmiebedømmelse 2022 

Kære kolonister  

Så er det snart tid for udtagning til årets nominering til bedømmelse af præmiehaver. 

I år vil haveforeningen Charlottehøj stå for udtagningen i vores haveforening. 

De kommer tirsdag d. 7/6 omkring kl. 17 og går rundt i vores haveforening. 

Dem der ønsker at være med, skal sørge for, at der adgang til haven. De, der ikke ønsker at 
være med, låser bare havelågen!"#$.!I kan se på vedhæftede oversigtskort hvilke haver, der 
ikke kan deltage i år enten på grund af at de tidligere har modtaget præmie eller at haven er 
solgt i 2021/22 

Reglerne 

Hvor ofte kan man vinde en 1. præmie/ærespræmie? 

Man kan vinde en præmie hvert 5. år. Det betyder, hvis man har vundet præmie i 2017, ser 
det således ud: 

2018 = 1. år ingen præmie 

2019 = 2. år ingen præmie 

2020 = 3. år ingen præmie 

2021 = 4. år ingen præmie 

2022 = 5. år – Muligt at vinde en præmie igen. 

Et medlem skal have været medlem i mindst 1 hel havesæson for at kunne deltage i 
havepræmieringen.  

Hvor ofte kan man vinde de øvrige præmietyper (børnevenlige, miljøvenlige, 
konsulentens præmie)? 

Hver præmietype har sit eget »hvert 5. års forløb«. 

Hvor mange 1. præmier har man ret til? 

Vi har i Hf Oldjorden ret til 3 stk. 1. præmier og der skal udtages 6 haver til bedømmelse af 
havekonsulenten som kommer i juli og kigger på de nominerede og udtager de 3 vindere og 
eventuelt en æres- børne- og miljøvenlig have. 

Hvor kan man finde oplysning om havepræmieringen/præmietyperne? 



I Havebladet nr. 1/2019, side 48 (vedhæftet) er der en god artikel, som netop gennemgår 
reglerne og kriterierne for de forskellige præmietyper. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i H/F Oldjorden   
 
At arbejde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, som foregår i vores fritid. Vi sidder 
ikke ved tasterne eller med haveforeningens telefon hver dag. Der kan derfor godt gå et 
stykke tid, inden du modtager svar. Haveforeningens telefonnummer er 27 12 76 27. Du skal 
altid starte med at finde svar på haveforeningens hjemmeside: www.oldjorden.dk 



 




