
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. september 2019, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 7/8 2019 

Beslutning: 

Dagsorden og referat godkendt. 

Nyt fra formanden  

Der er solgt 8 haver heraf 2 internt i denne sæson. En er under salg. 

Drøftelse af to henvendelser om haveleje ifm. kloakering, den ene går på om egen tilslutning indgår i 

havens værdi og den anden om ekstraordinær generalforsamling for at drøfte/beslutte tilbagebetaling af 

de ekstra opkrævede 1.500 kr. som blev besluttet på sidste generalforsamling til havejerne nu.  

Beslutning: 

Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på hvordan kloakeringens økonomi indgår i den enkelte haves værdi. 

Der er flere modeller som undersøges. Der forelægges et forslag på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen ønsker ikke at afholde ekstraordinær generalforsamling, men vil i stedet komme med et 

forslag på den kommende generalforsamling om, at de indbetalinger der er sket tidligere end forventet 

(3.000 kr. pr. have) på grund af udsættelse af kloakeringen, vil blive brugt til at indbetale restgælden på 

foreningens vandlån og dermed nedsætte havelejen væsentligt ultimo 2020. 

Opfølgning på haver der efter bestyrelsens opfattelse ikke lever op til sømmelig stand jf. lejeaftalen med 

Aarhus kommune og vores egne ordensregler. Vi har fået solgt en af haverne hvilket er ret synligt. 

Bestyrelsen og er i gang med at etablere en dialog med en anden have. 

Drøftet affaldsproblematik og tømningshyppighed. Køkkencontainere tømmes ugentligt og 

genanvendelsescontainer tømmes hver anden uge. Vi kan måske afbestille en køkkencontainer og bytte 

den med plast/metal og glas, som der er kommet mere af. 

Beslutning: 

Vi drøfter affaldsproblematik i SOFO og undersøger om der kan tømme hyppigere når det gælder 

genanvendelse. 

Nyt fra kassereren  

Der er ved at blive indkørt nyt opkrævningssystem fra AL Bank til Nets.  

Det betyder at alle haveejere skal gentilmelde sig betalingsservice inden næste opkrævning. Der udsendes 

en mail om dette i efteråret. 

Efter kloakeringen vil der komme en ekstra post i budgettet for et obligatorisk årligt check af rottespærrer 

på hovedledningen på et sted mellem 5.000 og 10.000 kr. 

Der er kommet en henvendelse om havelejens sammensætning især vedrørende posten jordleje ift. havens 

størrelse. 



 

Beslutning: 

Vi undersøger i arkiverne for at se om der en forklaring. Bestyrelsen ønsker ikke at ændre beregningen af 

jordlejen, da det er en meget lille andel af havelejen. 

Nyt fra gartneransvarlig  

Der er fulgt op på hækklipning på bagvejen samt og ukrudtsbekæmpelse med gartner 

Der er i år en stor bestilling på hækplanter, disse kommer efter den 23. september 

Drøftet ral afspærring igen.  

Beslutning: 

Vi ændrer beslutningen om at afspærring skal sættes indenfor hækken i egen have. Der kan etableres 

afskærmning udvendigt, hvis denne ikke bliver synlig.  

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Ingen bemærkninger. 

Nyt fra diverse udvalg / frivillige grupper 

Evaluering af havevandringer i år, der er gået 3 runder, med forholdsvis mange henstillinger. Bestyrelsen er 

af den opfattelse at vi ikke ønsker at være ”kontrolorgan”, men nærmere en hjælp til kolonisterne, så vores 

haveforening fremstår pænt og lever op til lejeaftalen med Aarhus kommune og vores egne ordensregler. 

Vi mener ikke at den nuværende form tilgodeser de frivilliges kæmpe indsats og ikke lever op til 

bestyrelsens ønske, da det skal være både forståelig og klart for kolonisterne og frivillige hvordan og under 

hvilken form haverunderinger foregår. 

Beslutning: 

Bestyrelsen udarbejder en ny plan for haverunderinger og eventuelle sanktionsregler, så det bliver synligt 

og forståeligt for den enkelte havejer, når bestyrelsen henvender sig på baggrund af en haverundering. 

Planen forelægges generalforsamlingen næste år. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Orientering fra repræsentantskabsmøde den 11. september. 

Kredsen orienterede om at der er ændret i organiseringen i Aarhus kommune, hvilket betyder at den 

tidligere projektejer Henning Skaarup er udskiftet med Trine Buus. 

Ønsker man dispensation ift. tilslutning (kloakering) skal dette aftales med spildevand Aarhus. 

Det tidligere udsendte forslag handleplan for kolonihaver i Aarhus kommune er pt. lagt i mølposen. 

Ved omsyn i byggegodkendelser vil der fremover blive opkrævet der 250 kr. 

Kloakering 

Der er endnu ingen konkret dato for hvornår man regner med at starte i HF Oldjorden. Den megen regn har 

forsinket lidt. 



 

 

Derudover har entreprenøren problemer med dybden på hovedkloakledning kontra haveafledning nederst i 

haveforeningen, hvilket skal løses før iværksættelse. 

Man forventer stadig at man er færdige før sæsonstart 2020. 

Eventuelt 

Der sendes mail ud om vandaflæsning og lukning af vand i starten af oktober.  

Der er OK til øl/vand til containerdage. 

Næste bestyrelsesmøde er den 7. oktober. 


