
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. februar 2020, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 12/11 2019 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning fra sag om have der er stævnet med henblik på opsigelse af lejemål. 

Bestyrelsen opfordret til at deltage i relevante kurser udbudt af Kolonihaveforbundet 

Der dags dato kun indkommet 1 indstilling af årets kolonist 2019. Der opfordres til flere når der udsendes 

dagsorden og indkaldelse til generalforsamlingen 2020. 

Nyt fra kassereren  

Årsregnskab 2019 er revideret og underskrevet  

Der udsendes mail til personer på ventelisten om at betale gebyr for sæson 2020. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Væltet træ på bagvejen er fjernet. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Kolonihaveforbundet har udsendt reviderede retningslinjer som udvalget sætter sig ind i. 

Nyt fra diverse udvalg / frivillige grupper 

Der laves liste til opslag på Generalforsamlingen 2020, hvor interesserede kan melde sig på. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Orientering fra kredsrepræsentantskabsmøde den 15.01.2020 

Der var besøg fra Aarhus kommune. 

Aarhus kommune meddelte at den tidligere handleplan der havde været i høring er droppet igen. 

Kommunen arbejder derimod på at alle haveforeninger får samme lejevilkår. 

Generalforsamling Aarhus kredsen 27.02.2020 

Bestyrelsen deltager med de tilladte 5 personer. 

Kloakering 

Der er afholdt statusmøde med kloakmesteren i uge 6. 

Brd. Møller forventer at være færdig med hovedledningerne til kloakering i løbet af februar. 

Brd. Møller forventer at arbejdet med brønde til sokkel forventes afsluttet senest den 1. april. Arbejdet 

med kloakbrønde til sokkel sker løbende efter havenummer. 

Tidspunkt for have lejers egen tilslutning til kloakken/brønden er et privat anliggende, dette aftales med 

den kloakmester, som man har lavet aftale med. 

 



 

 

Kolonisterne sammenblander ofte opgaver der er private med dem der foretages for entreprenøren af 

kloakmesteren. Dette giver lidt problemer.  

Det er aftalt at der etableres dræn i have 100 efter aftale med ejeren og entreprenøren. 

Opfølgning vandaflæsning/manko 

I sæson 2019 er alle vandure blevet aflæst. Det har vist at den tendens vi har set på at der er en årlig manko 

har vist sig at passe. I 2019 har en manko på 536 m3, omkostninger som svarer til ca. 10.000 kr., som bliver 

fordelt på alle haver. 

Der er en teori om at vores vandure er ved at være forældede/slidt og bør udskiftes. Der blev drøftet 

omkostninger og tidsforbrug ved at udskifte til konventionelle vandure contra digitale vandure. 

Beslutning: 

Når kloakeringen er afsluttet, undersøges der løsninger for at minimere forskellen mellem 

hovedforbruget og forbruget i de enkelte haver. 

Ny strategi for havevandring 

Der er udarbejdet en ny strategi for havevandring som vil blive lagt på hjemmesiden sammen med 

bestyrelsens fortolkning af begrebet ”sømmelig have”  

Møde i SOFO 

Der har været drøftet initiativer for bedre og øgede åbningstider og hvordan marketenderiet kunne bruges 

mere som et event sted. 

Derudover er der påbegyndt en afsøgning af priser for retablering af asfaltvejen efter endt kloakering. 

Godkendelse af containertider 2020 

Tiderne blev godkendt og lægges på hjemmesiden. Drøftelse af hvad der må smides i containere. Vi kan 

bruge den tomme trailerplads til afhentning af storskrald. Der må kun sættes storskrald, når der er lavet 

aftale om afhentning samt påsat skilt om afhentningstidspunkt samt havenummer. 

Beslutning: 

Hårde hvidevarer og større genstande som hele møblementer o. lign. skal til storskrald ikke i container. 

Generalforsamling 2020 

Drøftet dagsorden samt bilag og fordeling af opgaver i forbindelse med generalforsamlingen den 18. marts 

2020. 

Eventuelt 

Ophængskabe skal eftergås ved sæsonstart. 


