
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 18.05.2022, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 
 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 06.04.2022 

Beslutning: 

Dagsorden og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Kontakt til kredsen om dispensation af hæk højde til 1,80 mod asfaltvej. 

Der er skrevet dispensationsansøgning til Aarhuskredsen. Afventer svar. 

Status på P-vagt-ordning 

Vi har ikke hørt fra Solvangens GF om deres beslutning, men i og med at Frydenlund ikke har stemt for 

forslaget er den fælles P ordning faldet. Vi er i gang med at undersøge ved Aarhus kommune om vi kan 

etablere P-ordning på bagvejen alene. 

Status på vandsituationen 

Det ser ud til at det er lykkes at finde lækagen og få den udbedret. Vi gør ikke mere men holder løbende 

opsyn med forbruget på vores elektroniske hovedur. Der forfattes et brev til Aarhus kommune for at lægge 

ansvaret for lækagen over på asfalt/kloakeringsarbejdet og muligvis få noget af udgiften dækket ind den 

vej. 

Opfølgning på ulovligt salg 

Der har været yderligere et opslag på FB om ulovligt salg. Der var opbakning til at der skrives til de 2 

administratorer om at fjerne opslag, der indeholder ulovligheder. 

Orientering fra suppleantmøde 

Der har været afholdt et konstruktivt suppleantmøde. 2 suppleanter påtog sig både havevandringsdelen 

såvel som udtagning af præmiehaver. En suppleant fortsætter som velkomstansvarlig mens 1. suppleant 

deltager i bestyrelsesarbejdet og er kontaktperson til de 3 andre suppleanter. 

Mail fra have om IT-support 

Vi afventer lige et eventuelt skifte fra Google til et nyt system og underretter haveejer og takker for 

tilbuddet. 

Mail fra Kræftens bekæmpelse om salg af lodsedler. 

Vi ønsker ikke at sælge lodsedler. 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 

Kort status blev givet. Bestyrelsen tog denne til efterretning. 



 

Status på ny venteliste 2022 

Vi havde 5 salg sidste år. 31 har ikke fornyet deres plads på ventelisten, det gav mulighed for at optage 36 

nye på listen. Dermed er vore eksterne venteliste på 80 mens der er 9 opskrevet på den interne liste. Begge 

lister ligger på vores hjemmeside. 

Regler for udbetaling af skattefri godtgørelse 

Kassereren redegjorde for reglerne for udbetaling af skattefri godtgørelse som dækker den enkeltes 

telefon, kontorhold og kørsel. 

Foreningen afholder udgifter til møder og porto. 

Beslutning: 

Der udbetales kun midler fra foreningen mod aflevering af bon/bonner for køb, dette gælder også 

udgifter til forplejning til møder. 

Orientering fra gartneransvarlig 

Der svares haven der har anmodet om flytning af sten ved havegang 1, at det er OK og vi sætter gartneren 

til det. 

Der blev foretaget havevandring den 9. maj og udsendt en reminder om lugning til ca. 40 haver. 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

En have er sat til salg eksternt, en anden have er vurderet med henblik på salg. 

3 vurderingssuppleanter har været på vurderingskursus i kredsen. 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er kommet nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet med følgende emner: 

• Ny hjemmeside og hjælpevideoer 

• Kurser og webinarer 

• Prisen for befordringsgodtgørelsen 
 
SOFO 
HF Oldhøjen har lavet aftale med STARK om rabatter gældende alle 4 haveforeninger. 
 
Der er enighed om at indhente tilbud på nyt skilt ved indgang til de 4 haveforeninger nederst på 
asfaltvejen. 
 
PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Gennemgang af hjemmeside 

Der er en del der skal revideres på hjemmesiden: 

”Om os” skal vi måske have omskrevet, hvor vi får foreningens værdier indskrevet 

”Jeg vil købe” skal gennemskrives 

Ny bestyrelsesoversigt 2022 

Ny havevandringsoversigt 2022 

Dokumentet ”En sømmelig have” skal tilrettes ift. biodiversitet i hæk 



 

”Trailer” skal gennemskrives, at vi har 2 trailere 

”Vand” skal tilrettes ift. besluttet forslag om helårsvand 

Beslutning: 

De ansvarlige for de enkelte områder udarbejder forslag til nye tekster. 

 

Transparens af udgifter til bestyrelsesmedlemmer/frivillige/salg/vurderinger 
Der er udtrykt ønske om at der udarbejdes et dokument der beskriver hvilke midler der udbetales til 
enkeltpersoner i forbindelse med diverse hverv i bestyrelsen og at dette lægges på hjemmesiden. 
 

Beslutning: 

Der udarbejdes et forslag som sættes på som beslutningsforslag på næste bestyrelsesmøde. 

Udsendelse af nyhedsbrev 
Der er nok stof til et mindre nyhedsbrev. 
 

Mødedatoer 2022 

Beslutning: 

Mødeplan godkendt. 

Henvendelser fra medlemmer 
Henvendelse fra have om nye skilte til havegangene 
Beslutning: 
Forslaget vil indgå i en større drøftelse af æstetik i foreningen som sættes på som punkt til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 

Henvendelser fra medlemmer 

Henvendelse om hule i træ med indbliksgener 

Beslutning: 

Kredsen høres, da der ikke er regler for huler i træer. 

Henvendelse om naboers brug af foreningens containere 

Beslutning: 

Formanden tager kontakt til den pågældende. 

Henvendelse om kortere spærring af havevej ved dåbsfest 

Beslutning: 

Bestyrelsen kan ikke godkende en spærring, da det drejer sig om en redningsvej, men spørgeren oplyses 

om at P-pladsen kan benyttes. 



 

Henvendelse om genbos ulovlige træ 

Beslutning: 

Formanden tager kontakt til den/de med det pågældende træ. 

Eventuelt 

Der skal laves en plan for vandlukning og helårsvand i god tid inden efteråret. 

Aktionsliste: 
Søren: Rengøring affaldsøer, feje og algefjerner 
Søren: Anonymisering af gamle vurderinger (vintersyssel) 
Tina: Opsætning af nye opslagstavler 
Søren: En have kontaktes for salg 
Søren: Brev til Aarhus kommune om vandlækage 
Gitte: Arrangere opgave møde med gartneren 
Alle: Revision af hjemmeside 


