
Oplæg fra Oldjordens værdiudvalg  
 

- til diskussion ved åbent møde d. 8. august 2016 

 

Værdiudvalget blev på bestyrelsens initiativ nedsat på generalforsamlingen i marts 2016. I 

oplægget fra bestyrelsen var åbenhed, ansvarlighed og fællesskab de bærende kræfter. Der var 

ønske om en velfungerende og aktiv forening, som løser opgaverne i fællesskab. Der er i udvalget 

blevet arbejdet med, hvordan vi som haveejere og haveforening kan praktisere dette. Det blev 

ligeledes vedtaget, at udvalget skulle komme med forslag til tiltag der kunne dæmpe fart og 

motoriseret trafik i haveforeningen. Efterfølgende har bestyrelsen ligeledes bedt udvalget komme 

med oplæg til, hvordan vi fremover forholder os til havepræmiering.  

 

Værdiudvalget har udarbejdet følgende overvejelser og forslag til diskussion på det åbne møde d. 

8.8.2016 kl. 18.00: 

 

 

Oldjordens overordnede værdisæt: 

 

Oldjorden er en haveforening, hvor vi prioriterer et åbent, demokratisk og frivilligt sammenhold. 

Hvor vi gerne vil løfte opgaverne i fællesskab og hvor vi føler et fælles ansvar for foreningens 

fremtid. 

 

I Oldjorden er der plads og rum til alle typer mennesker med lyst til at bruge og passe en 

kolonihave. Haveforeningen rummer plads til alle typer borgere i det danske samfund: unge, ældre, 

mennesker med anderledes livsformer og ikke mindst børnefamilier – på én gang. 

 

Vi skaber vores fælles værdier gennem vores handlinger. I Oldjorden vil vi gerne fællesskabet og 

derfor vil vi gerne skabe rum for fælles aktiviteter. 

 

Foreningens værdier afspejles til enhver tid i de skrevne vedtægter og ordensregler, som vedtages af 

generalforsamlingen. Der findes ikke uskrevne regler. 

 

Så mange medlemmer som muligt skal inddrages i de fælles opgaver, som det hidtil har været 

bestyrelsen pålagt at udføre. Dette for at sikre et større og bredere engagement fra de enkelte 

medlemmer, og for at bestyrelsens arbejdsbyrde mindskes. 

 

En god og ligeværdig tone mellem bestyrelsen og medlemmerne, og mellem medlemmerne 

indbyrdes, er en vigtig og grundlæggende værdi i vores forening. 

 

Det er vigtigt, at der til enhver tid er åbenhed og gennemsigtighed omkring foreningens økonomi og 

den foreliggende venteliste. 

  

Konkret foreslår udvalget: 

 

- at bestyrelsen i fremtiden gives råderet over en særlig pulje til løsning/honorering af fælles 

opgaver og honorering af bestyrelsesarbejdet. Puljens størrelse fastsættes hvert år af 

generalforsamlingen. Med midler fra puljen kan bestyrelsen via fælles mails til 

medlemmerne, udbyde og honorere opgaver, eksempelvis pasning af container og 



fællesområder. Honorering af opgaver sker i fuld åbenhed, og den konkrete honorering 

fremgår af udbuddet. 

  

- (i sammenhæng med ovenstående) At bestyrelsen laver et opgavekatalog med beskrivelse af 

indhold og aflønning for den enkelte opgave, og medlemmerne byder ind på opgaverne eks. 

ved generalforsamlingen eller via mail som beskrevet ovenfor. Hvis ingen frivilligt melder 

sig til en konkret opgave, kan bestyrelsen evt. købe nogle af opgaverne udefra. 

Vedligeholdelse af fællesområder, ajourføring af ventelisten samt fremvisning af haver der 

er sat til salg, er eksempler på opgaver, som bestyrelsen kan uddelegere med midler fra 

puljen.  

 

- At bestyrelsen også fremover og i fornødent omfang indgår i dialogen mellem naboer og 

genboer. Bestyrelsens rolle som mægler i eventuelle konfliktsituationer skal dog altid være 

betinget af, at medlemmerne selv har taget indbyrdes kontakt og søgt dialog og løsninger på 

egen hånd.   

 

- At honorarer til bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer der yder en betalt indsats for 

foreningen, fremgår konkret/specificeret og særskilt i det årlige regnskab, som godkendes af 

generalforsamlingen. 

 

- At ventelisten til køb af have i Oldjorden, er offentligt tilgængelig på foreningens 

hjemmeside, med angivelse af fornavn og efternavn på de der er skrevet op til køb af have. 

Angivelse af dato for opskrivning, samt angivelse af hvem på ventelisten der er blevet tilbudt 

hvilke haver hvornår, skal fremgå af ventelisten.   

 

Kommentarer fra fællesmødet i august: 
- Der var både argumenter for og imod hvorvidt skal løses frivilligt eller mod betaling, der 

skal ikke være penge mellem os.  

- Opgavekataloget er en god idé. 

- Enighed om at det skal være mere attraktivt at sidde i bestyrelsen. 

- Enighed om at ventelisten skal være offentlig og fremgå af foreningens hjemmeside. 

- Enighed om at der skal være fuld åbenhed og gennemskuelighed omkring hvad foreningens 

penge bliver brugt til, herunder honorarer til bestyrelsen, gaver ifm opgaveløsning etc. 

 

 

Havestandard i Oldjorden: 

 

Som medlem af foreningen er man pålagt at holde sin have i forsvarlig stand, d.v.s. at man skal luge 

for ukrudt og klippe hæk. Dette som en del af det fælles ansvar vi som medlemmer har for at 

varetage foreningens forpligtelser over for Aarhus Kommune, som udlejer jorden til foreningen.  

 

I Oldjorden skal det accepteres, at vi er forskellige og har forskellige prioriteter i den måde vi 

bruger vores haver på, og der skal ikke være retningslinjer for, hvad en “pæn” have er. 

 

Konkret foreslår udvalget:  

 



- At bestyrelsen reagerer med påbud, når et flertal i bestyrelsen vurderer, at en have er 

synligt og åbenlyst misligholdt, og i fald at påbuddet ikke efterkommes indenfor 14 dage, 

tilkaldelse af Aarhuskredsens havekonsulenter, sidstnævnte for haveejerens egen regning. 

Således skal bestyrelsen ikke bruge energi på at påpege og give advarsler for petitesser.   

   

 

Fælleskab og fælles aktiviteter: 

 

I Oldjorden skal der være sammenhold og det fælles engagement i foreningen skal styrkes 

 

Udvalget foreslår, at fællesskabet og et fælles engagement fremmes – gennem flere fælles 

aktiviteter. Bl.a. ved at nedsætte initiativgrupper, hvor generalforsamlingen finder det relevant og 

hensigtsmæssigt. 

 

Fælles aktiviteter skal være frivillige for det enkelte medlem, og at ingen pålægges deltagelse i 

fælles aktiviteter, ligesom der heller ikke kan pålægges medlemmer en økonomisk sanktion i 

tilfælde af udeblivelse fra fælles aktiviteter, medmindre generalforsamlingen vedtager andet. 

 

Konkret foreslår udvalget, at: 

 

- At de enkelte havegange nedsætter en velkomstkomite, som byder nye medlemmer velkomne, 

og introducerer dem til naboskabet og foreningens ånd og værdier. På generalforsamlingen 

vælges en eller flere haveejere pr. havegang, som er interesserede i at udgøre en 

velkomstkomité for nye beboere på havegangen. Velkomstkomiteen skal efter havesalg 

mødes med de nye haveejere på den pågældende havegang eller orienteres i den forbindelse 

om, hvem de nye indflyttere er. Velkomstkomiteen tager kontakt til de nye, byder dem 

velkommen på havegangen og sørger for, at de bliver personligt introduceret til de 

nærmeste naboer. Til hele havegangen sender velkomstkomitéen en kort orienteringsmail 

rundt om, at nye beboere er flyttet ind på havegangen.   

 

- At der en gang årligt, eksempelvis den første lørdag efter Skt. Hans, afholdes en “Gør-det-

sammen”-dag, hvor bestyrelsen inviterer til, at vi i fællesskab løser praktiske, forenings-

relaterede opgaver, og slutter dagen af med en fælles fest med spisning, musik og dans.  

 

- At “Gør-det-sammen”-dagen og den dertil hørende fest, i det omfang det er muligt, afholdes 

i fællesskab med de tre naboforeninger. 

 

- At der på generalforsamlingen udvælges interesserede til et aktivitets- og festudvalg, 

eksempelvis 2-6 medlemmer. Udover festen i forbindelse med ”Gør det sammen” – dagen 

kan står udvalget for at arrangerer aktiviteter i løbet af sæsonen. Eksempler på aktiviteter: 

fælles spisning, rundbold, fællessang, gåture, diverse turneringer, mosteri-dag, legedag for 

Oldjordens børn mfl. Der lægges op til, at udvalget selv bestemmer hvilke og hvor mange 

arrangementer, der arrangeres. Alle haveejere er velkomne til at melde forslag ind til 

aktivitets- og festudvalget. Oldjordens første aktivitetsudvalg kan til en hver tid ændre 

navnet på udvalget, hvis de føler for det.  

 

- At der på generalforsamlingen nedsættes et fagudvalg af eventuelt interesserede 

medlemmer, f.eks. bestående af 2-6 personer. Udvalget indkalder til og står for 



fællesarrangementer, hvor f.eks. erfarne haveejere bidrager med deres viden til os andre. 

Fagudvalget laver 2-3 temadage pr. sæson. Temaerne for dagen vil typisk knytte sig til 

årstiden. Eksempler på temaer: 

 

 Gør haven forårsklar-dag. 

 Beskære frugttræer-dag 

 Komposteringsdag 

 Skadedyrebekæmpelse  

 Roser  

 Drivhuset 

 Genbrug dit regnvand. 

 Ny terrasse  

 Genbrugsstation  

 

Kommentarer fra fællesmødet: 

- Der mangler et mødested for foreningens børn. Eksempelvis kunne en have købes og laves 

om til mødested eller en del af parkeringspladsen kunne inddrages til sandkasseområde eller 

lign. 

- Foreningen mangler generelt et fælles område, fx med et skur som kan huse fælles ting, som 

partytelt, kompressorer eller lign. 

- Der er stemning for at der afholdes én årlig arbejdsdag med efterfølgende fest - en lørdag. 

Festen skal holdes ved marketenderiet, og mad og drikke købes hos høkeren for at 

understøtte hans forretning. 

- Der er ikke stemning for et aktivitets udvalg. Sociale aktiviteter skal skabes af spontane 

initiativer fra kolonisterne.  

- Enighed om at velkomstkomitéen er et godt tiltag. 

- Enighed om at fagudvalget er en god idé. 

 

 

Præmieuddeling og præmiefest: 
 

Udvalget foreslår, at Oldjorden fortsætter kolonihavebevægelsens tradition for udtagning af haver 

til den årlige præmiering, og dertil hørende fejring. At den eksisterende model, jvf. Aarhus-kredsens 

retningslinjer, fastholdes, så længe mindst halvdelen af foreningens haver ønsker at deltage i 

udtagningen til præmiering. 

 

Konkret foreslår udvalget: 

 

- At traditionen for at deltage i Århus-kredsens præmieordning med tilhørende fest fastholdes, 

så længe mindst halvdelen af haveejerne ønsker at deltage i udtagningen. 

 

- At bestyrelsen med ledsagere deltager i præmiefesten, den fastholdes. I fald et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer ikke kan eller ønsker at deltage, foreslår vi, at bestyrelsen trækker 

lod blandt de præmiehaver der måtte interesserede - som så vinder retten til i stedet at 

invitere nabohavens ejer(e) med til præmiefesten. 

 

Kommentarer fra fællesmødet: 



- Der blev på mødet udtrykt generel stemning for, at forbundets præmieordning – og fest – 

afløses af en intern præmiefest/præmieoverrækkelse i forbindelse med den årlige 

sommerfest. 

 

 

Samarbejdet med de øvrige haveforeninger 

 

Der skal opretholdes en god, tillidsfuld og konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem de fire 

naboforeninger, både for at løse fælles opgaver og for at sikre vores fælles interesser i forhold til 

Aarhus-kredsen og Aarhus Kommune. Dette samarbejde kunne eksempelvis styrkes ved at holde en 

fælles, årlig fest. 

 

Godt naboskab er at vise hensyn. I Oldjorden er vi blandt andet glade for fred og ro i weekenderne. 

Derfor foreslår udvalget, at Oldjordens bestyrelse arbejder for, at alle fire haveforeninger får de 

samme regler om, i hvilke tidsrum der må anvendes motoriserede og eldrevne haveredskaber. 

 

Kommentarer fra fællesmødet: 

- Kassereren påpegede, at der allerede et godt samarbejde de fire haveforeninger imellem. 

Bestyrelsen deltager i to årlige møder med de andre foreninger. 

- Der skal indføres fælles affaldsordning.  

 

 

Trafikforhold 

 

At kunne færdes og opholde sig trygt i haveforeningen, fordrer, at vi forholder os aktivt til 

trafikforholdene. Antallet af biler i foreningsområdet stiger gradvist, og det kræver, at vi tænker nyt 

og anderledes, dels for at sikre at hastighedsbegrænsningerne overholdes, dels for at sikre optimal 

anvendelse af de parkeringspladser de fire haveforeninger har til rådighed i området. Dog er den 

høje hastighed på asfaltvejen og på bagvejen det største problem.  

 

Konkret foreslår udvalget: 

 

- At foreningens børn i.f.m. Gør-det-selv dagen, opfordres til at deltage i en “Pas på Os”- 

kampagne, hvor børnene maler skilte, som på forskellig vis opfordrer til langsom og 

hensynsfuld kørsel. Skiltene opsættes langs asfalt- og bagvejen, i en højde der ikke 

overstiger gældende hækhøjde.   

 

- At vi på mødet d. 8.8 diskuterer muligheden af, at motoriseret trafik fremover ensrettes på 

havegangene, for derved at minimere anvendelsen af havegangene som gennemkørselsveje. 

Eksempelvis ved, at motoriseret kørsel ensrettes på havegangene, således at kørsel på 

havegangene kun må ske fra asfaltvejen med kørselsretning mod bagvejen. Tilbagekørsel fra 

bagvejen skal altid ske via bagvejen, og må ikke ske via havegangene. 

  

- at der fremover bruges færrest mulige midler på at lappe hullerne på bagvejen, da det 

vurderes at være for omkostningsfuldt i forhold til virkningen. Det kan evt. forsøges, om en 

rivning af vejen med maskine et par gange pr. sæson, eller efter behov kan være en bedre og 

billigere løsning end den nuværende med at fylde grus i hullerne. Der lægges op til, at det 



undersøges, om der i forbindelse med kommende kloakering kan etableres dræn ved 

bagvejen, således vandet kan ledes væk fra bagvejen og ned i kloakken. 

 

Kommentarer: 

- Det er et stort problem, at folk parkerer for tæt på havegangene, så større biler ikke kan 

komme ind. 

- Det er et problem, at der kommer knallerter kørende i høj fart på bagvejen. Der kan evt. 

etableres en bum ved sidste havegang op til Oldhøjen så knallerter ikke kan passere.  

- Alt er allerede undersøgt mht. bagvejen og den kan ikke repareres. 

- Der er uenighed omkring hvorvidt ensretning af havegangene ville løse trafikproblemerne. 

 


