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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

HAVEFORENINGEN OLDJORDEN D. 14. MARTS 2023 kl. 17.00 

Sted: Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C 
Deltagere: 59 af 142 haver / 82 kolonister 

1. Valg af dirigent og referent 

Valg af dirigent: Kim Mose, have 103 
Valg af referent: Brian Iversen, have 103 

Dagsorden blev godkendt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet onsdag d. 22.02.2022 
(mindst 14 dage før afholdelse) på haveforeningens hjemmeside og på mail/brev til kolonister. 

2. Bestyrelsesberetning 2022 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder. 

Haveforeningen har solgt 3 haver og fået nye kolonister. Velkommen til Heidi i have 28, 
Pernille og Nikolaj i have 37 og Gitte i have 88. 

Der har været 15 byggesager, 8 nybyggerier og 7 byggesyn. 

Vi har taget kontroltilbud hjem på gartneropgaver, vi fortsætter med den gamle gartner. 

Gartneren udfører følgende for haveforeningen: Styning af de store høje træer på bagvejen, 
holder vores fælles veje, der er udfordret af store huller. Håndsprøjter med hvidløgsekstrakt 
for at holde ukrudtet nede. Slåer græsset langs med asfaltvejen. Vi er hele tiden i dialog med 
gartner. Gartnerens største udfordring er parkerede biler. 

Aktivitetsudvalget har gennemført 3 haverundture, hvor der er blevet kigget på haver og 
hygget med et glas vin, vi har haft besøg af havekonsulenten med et oplæg om ”Vild med 
vilje” og der har været inviteret til container øl, hver gang vi har haft container, dog med et 
lille besøgstal. Vi sluttede sæsonen af i januar 2023 med et foredrag med Nippin på 
Godsbanen. 

Det har været et stort arbejde med vintervand, vi har været godt hjulpet af de vandsvarlige på 
hver havegang (havegang 1 og 2 havde ingen) og Jens’ store engagement og uvurderlige 
hjælp. Der har været ca. 100 mails frem og tilbage undervejs og flere besøg i haveforeningen. 

En kort beskrivelse af forløbet er: De sidste vandaflæsninger kom sent ind, så vi først kunne 
begynde åbningen af vandet i slutningen af november. Vi startede med at åbne havegangene 
en af gangen (havegang 1 og 2 har været lukket hele vinterperioden), da vi kom til havegang 
5, var der et stort forbrug, vi lukkede havegang 5 igen og igangsatte en undersøgelse. Ved 
åbning af havegang 7, var der igen et markant forbrug. Efter at den vandansvarlige havde 
kontakt med alle haverne og sikret at lukket ind i haverne i brøndene, åbnede vi havegang 7 
og forbruget var væk. Havegang 3, 4, 6, 7, 8 og 9 har haft åbent resten af vintersæsonen. 
Under den mere grundige undersøgelse af havegang 5, fandt vi en lækage midt på 
havegangen ca. ud for have 53. Den blev repareret, vandet åbent og det store forbrug på 
havegang 5 er væk. Det er positivt, at vi nu har fundet vores lækager. 
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Med baggrund i det store arbejde med vintervand, havde bestyrelsen taget beslutning om, at 
vintervand skulle stoppe. Da Anders i have 22 har tilbudt at være vandansvarlig næste vinter, 
kan vi allerede her under beretningen fortælle, at vi trækker forslaget og lader vandet stå 
åbent. Det er så den enkelte kolonists ansvar at få lukket og frostsikret i egen have ved 
sæsonafslutning.   

Mange haver har nu lovlig hækhøjde, ved seneste måling viste det sig, at 32 haver stadig har 
en for høj hæk. De berørte haver vil blive målt ultimo marts, de haver der ikke har fået klippet 
hæk, får besked om at sørge for, at hækken er klippet ned i rette højde ved sæsonstart. 

Vi har deltaget i fællesmøder med de 4 haveforeningen, kaldet SOFO-samarbejdet. Der har 
været 2 fællesmøder i sidste sæson, hvor vi har talt om: 

Parkeringsudfordringer i de 4 haveforeninger, SOFO er blevet enig om, at vi skal arbejde mod 
en fælles bomløsning på asfaltvejen efter der er kommet beboerparkering på Oldjordsvej. 

Marketenderiet har været drøftet meget. SOFO har bedt marketenderen om at overholde den 
fysiske åbningstid på 25 timer fra sæsonstart 2023.  

Genbrugspladsen foran Marketenderiet roder vildt og det ser virkelig trælst ud. SOFO er enige 
om at nedlægge genbrugspladsen.  

Tina fra bestyrelsen deltager i en arbejdsgruppe hos Aarhuskredsen, hvor der bliver kigget på, 
om byggereglerne kan gøres mere simple og forståelige.  

Bestyrelsen gør alt for at haveforeningens hjemmesiden er så opdateret som muligt. Her kan 
du bl.a. finde en kalender for haveforeningen og referater fra bestyrelsesmøder. 

Kontakt til bestyrelsen skal altid ske via mail eller telefon, bestyrelsen svarer ikke på opslag på 
Facebook.   

Aarhuskredsen har fået ny hjemmeside. Randi Østergaard (formand i HF Frydenlund) er nyt 
bestyrelsesmedlem og valgt til byggeudvalgsformand. 

Kolonihaveforbundet havde kongres i Aalborg september 2022, hvor Søren deltog som 
delegeret medlem af kredsbestyrelsen, hvor Kolonihaveforbundet fik ny formand. Læs evt. 
referat på Kolonihaveforbundets hjemmeside.  

Der var klapsalver og hyldest til præmiehaverne: 

Ærespræmie: Charlotte Wester og Luca Wester Lange, have 99 

1. præmie:   Lauda Waldoff, have 31 
  Linda Fallentin og Stephan Vernier, have 74 

Børnevenlig have:  Sanne Lisby, have 105 

Salens kommentarer: 
Reparationen af bagvejen er en løbende proces, som gartneren er i gang med.  
Hvis vi skal afskaffe vores blandede containere, skal det ske med en beslutning på en 
generalforsamling. 
Vi skal nok til at sortere mere affald, vi afventer nye gældende regler. 

Beretningen blev taget til efterretning. 
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3. Regnskab 2022 

Kommentarer fra kasserer: 
Vi har 29 indbetalingskort, 7 rykkere for haveleje og 23 vandaflæsninger, som vi måtte rykke 
for. 
Ændring af vores containere og ingen tømning undervejs, har sparret haveforeningen for 
udgifter. 
Årets underskud er -8.500 kr. Så længe det er lavere end afskrivningerne på vores vandanlæg 
er underskuddet ok. 
Gennemgang af vores ekstraordinære poster. P-vagtordning fik vi ikke tilladelse til. Vi forsøgte 
os med en rende på bagvejen i stedet for den fulde løsning. Uforudsete udgifter: Vandlækage 
ved havegang 2, tilskud på 50.000 kr. fra kommunen og i efteråret havde vi bøvl med 
haveforeningens mail, hvor vi måtte have en IT-konsulent til at hjælpe os. 
Foreningsværdien er 17.201 kr. ved kommende salg i sæson 2023.  

Regnskab blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Se de fulde forslag på haveforeningens hjemmeside. 
 
A. Forslag om Marketenderiet 

Jeg ønsker et marketenderi med glæde og fællesskab og samlingssted for alle i de 4 
foreninger, hvor der er åbent med et eller flere mennesker bag disken i de 25 ugentlige timer 
det er påkrævet via lejekontrakt.  

Derfor ønsker jeg en afstemning:  

1. Er vi tilfredse med høkerbiksen i sin nuværende form?  

2. Skal bestyrelsen have opbakning til at forsøge at afvikle Høkerbiksen i sin nuværende form?   

Salens kommentarer: 
Jf. lejekontrakten har vi noget at sige ift. åbningstid, vi kan ikke blande os i sortiment i 
butikken. Alle 4 haveforeninger skal syntes det samme, for at noget kan sættes i gang. 

HF Oldjorden kan ikke blande sig i overnatning i kolonihaven ifm. Marketenderen, det er et 
anliggende i HF Solvangen.  

Afstemning 1: Ingen kolonister er tilfredse med Marketenderiet i dets nuværende form.  

Afstemning 2: Fuld opbakning til bestyrelsen om at afvikle Marketenderiet, hvis det fortsætter i 
dets nuværende form. Der er ingen der ønsker at fortsætte i nuværende form. 

B. Forslag om sommerfest  

Jeg ønsker en årlig sommerfest inkl. loppemarkedseftermiddag. Fx p-pladsen ved havegang 6, 
(ved hver generalforsamling kan man melde sig til at slå telt op eller ned, bestille mad osv.) 
alle medbringer stole, borde, service og egne drikkevarer. Foreningen med deltagertilskud 
giver helstegt pattegris, salat, brød, dessert.  

Salens kommentarer: 
Festen skal planlægges og arrangeres af frivillige kræfter, det skal ikke pålægges bestyrelsen. 
Ved sidste generalforsamling blev enige om at trække præmiefesten hjem til haveforeningen. 
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Dato fastlægges ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Have 40 har et lidt 
større telt, som vi måske kunne låne. 

Afstemning: Fuld opbakning fra salen til at deltage i en fest, ingen ønsker ikke at deltage.  

C. Forslag om faste åbningstider i Marketenderiet 

Forslaget trækkes, da forslaget er dækket under forslag A. 

D. Udskiftning af belægning på havegangene 

Ved en fremtidig udskiftning af belægning på havegange foreslår jeg en anden belægning eks. 
som slotsgrus på havegang 9. Nuværende belægning er svær at færdes på og ”ruller”. 

Salens kommentarer: 
Slotsgrus på havegang 1-5 vil regne væk, se f.eks. havegange i HF Frydenlund. 
Når først den nuværende belægning er kørt fast, så er det fint og det skal ikke rives op.  
Når vi engang skal have udskiftet belægningen på vores havegange, så vil der blive stillet 
forslag til generalforsamlingen, det koster en del penge at ændre belægningen.  

Afstemning: Forslag vedtaget, der var få nejstemmer 

E. Oprydning i tinglyst ejerskab i tingbogen (adkomst) 

Vi har i haveforeningen 7 tilfælde, hvor nuværende ejer af kolonihavehuset ikke har deres 
ejerskab tinglyst i tingbogen. Da den tidligere sælger, ikke længere er en del af haveforeningen 
betyder det, at den nuværende ejer af kolonihavehuset bliver påført store udgifter for at få 
rettet op på ejerforholdet i tingbogen ved salg. Den aktuelle ejer af kolonihavehuset er ikke 
vidende om denne situation.  
Haveforeningen er et stort fællesskab og bestyrelsen opfodrer til, at det er et kollektivt 
anliggende at få løst. Bestyrelsen foreslår, at haveforeningen anvender 75.000 kr. af vores 
fælles opsparing, så de 7 havers tinglyste ejerskab bliver bragt i orden uden udgift for den 
enkelte have. 
Efterfølgende skal den enkelte ejer selv afholde udgift til at få det tinglyste ejerskab ændret 
ved et kommende salg. Forslaget vedrører alene ændringer i de 7 haver, der er udvidede om 
nuværende forhold. 

Salens kommentarer: 
Det kan koste den enkelte have op mod 25.000 kr. ved et fremtidigt salg. 
Her er tale om en oprydning, nuværende tinglysningsregler og at bestyrelsen er opmærksom, 
betyder at problemer ikke kan genopstå.  

Afstemning: Forslag vedtaget, ingen stemte imod 

F. Forslag om opsætning af bom og steller 

Parkering af uvedkommende biler er et stigende problem i alle 4 haveforeninger til stor gene 
for alle kolonister. Med indførelse af beboerparkering på Oldjordsvej vokser problemet. Aarhus 
Kommune har accepteret etablering af en bomløsning. Der etableres en bom nederst på 
bagvejen og aftagelige steller i hver havegang. 

Salens kommentarer: 
Der har åbnet sig mulighed for, at rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang kan omstøde 
beslutning om, at Kommunen ikke vil godkende en privat p-ordning i haveforeningerne.  
Alle 4 haveforeninger har set problem med parkering og ønsker også en bom på asfaltvejen. 
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Vælges bomløsning så skal bom på asfaltvej og bagvej være ens.  
Det er en usolidarisk løsning, hvis vi kun sætter en bom op på bagvejen. Asfaltvejen bliver et 
ragnarok. Steller en god ide, de der parkerer på bagvejen bliver der og de der parkerer på 
asfaltvejen bliver der. 
Bomme kan holde ubudne gæster væk, der foregår både omlæsning af biler og narkohandel på 
bagvejen. 
Trafikken er måske ikke så voldsom på havegang 9, at steller er nødvendig.  
Det skal være muligt at anvende indgangene til vores havegange fra asfaltvejen som 
vendeplads.   
Bekymring om redning og uheld med steller på havegangene.  

Ændringsforslag fra bestyrelsen: Vi afventer rådmandens beslutning (Om ændring af et nej 
til et ja til privat P-kontrol på lejet jord i Aarhus Kommune).  
Første prioritet er indførelse af privat P-kontrol i alle 4 haveforeninger.  
Hvis dette ikke kan lade sig gøre er anden prioritet en bomløsning med en digital bom på 
asfaltvejen og en manuel bom på bagvejen.  
Der etableres straks fartchikaner på bagvejen i form af strategisk placering af store kampesten 
der sikrer at hastigheden dæmpes. 
Der opsattes et ”officielt” skilt nederst på bagvejen ”Privat vej – parkering kun for områdets 
kolonister” 

Ændringsforslag til ændringsforslag fra Jacob Terp, have 146: Der skal etableres steller 
i hver havegang nu under hensyntagen til, at det hele skal kunne fungere i haveforeningen, 
beslutning om hvordan det optimeres overlades til bestyrelsen.  

Afstemning: 

Ændringsforslag til ændringsforslag: Nedstemt  

Ændringsforslag: Vedtaget  

G. Forslag om ændring af vintervand 

Med det store arbejde i vintermånederne og da vi samtidig kan konstatere, at det er meget få 
haver der benytter sig af muligheden for vand i vintersæsonen, finder bestyrelsen ikke, at det 
er acceptabelt at have åbent for vandet i vinterhalvåret. 
Forslag om at der lukkes for vand ved sæsonafslutning. Der åbnes for vand ved sæsonstart. 
Dog kan der hvis vejret tillader det, åbnes for vandet tidligere f.eks. 1. marts. Dette vil blive 
annonceret særskilt, hvis det sker. 

Salens kommentarer: 
Det er meget sårbart med én frivillig til vandansvaret. Der er mulighed for at aktivere de 
vandansvarlige, der har medvirket i seneste vintervand-periode.  

Forslag trækkes, da vi har fundet en kolonist, der vil stå for det, som nævnt under 
beretningen. 

5. Budget 2023 

Kommentarer fra kasserer: 
Driften viser et forventet overskud på 50.000 kr., vi har forsøgt at budgettere korrekt, så der 
ikke er "opsparing" gemt i for høj budgettering.  
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Vi forventer at komme til at anvende 155.000 kr. af foreningens opsparing.  
Ingen havelejestigning det kommende år. 
Gennemgang af de forventede ekstraordinære poster med bemærkning om, at de 80.000 kr. til 
en bomløsning delvist bliver anvendt til fartdæmpning på bagvejen og forhåbentlig etablering 
af privat p-kontrol. 

Budget blev godkendt. 

6. Fremtidigt arbejde 

Bestyrelsen har følgende opgaver, som prioriteres i 2023 udover daglig drift: 

Sommerfest med fejring af præmiehaver 
Vurdering og salg af haver 
Dialog med haver der vokser til 
Løsning af utilfredsheden med Marketenderiet betjening 
Frivilligliste 
P-problemer 

Der blev ophængt en liste, hvor man under generalforsamlingen kunne skrive sig op til de 
forskellige frivillige opgaver i haveforeningen. 

7. Valg til bestyrelse 

Formand:    Søren Larsen, have 131, genvalgt 
Kasserer:   Brian Iversen, have 103 
Bestyrelsesmedlemmer: Tina Pihl, have 35, genvalgt 

Gitte Kuhr Kristensen, have 14 
Stine Wittendorff Hansen, have 59 

Suppleanter til bestyrelsen: 1. Sara Haunstrup Kristensen, have 38, genvalgt 
2. Susanne Petersen, have 145, genvalgt 

8. Valg af revisorer 

Revisor: Ilse Rasmussen, have 52 
Claus Kirkelund, have 5 

Revisorsuppleanter: 1. Jens Gjessø, have 118, genvalgt 
2. Ebbe Winthereik, have 50, genvalgt 

9. Valg til vurderingsudvalg 

Vurderingsudvalg:  Kim Mose, have 103 
Tina Pihl, have 35, genvalgt  
Pia Waldof (Lauda), have 31, genvalgt 

Suppleanter til vurderingsudvalg:  1. Pernille Leth Stentov, have 32, genvalgt 
2. Kurt Andersen, have 41, genvalgt 
3. Christina Østergaard, have 57, valgt 

 




