
 

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

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 7/10 2019 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Orientering om og opfølgning på henvendelse til misligholdt have. 

Generalforsamlingsdato 

Den er nu fastsat til 18. marts 2020. 

Nyt fra kassereren  

Det foreløbige årsregnskab blev gennemgået. Det udviser et større overskud end forventet, på grund af at 

vi har opkrævet til afbetaling på lån til kloakering, men dette er udsat. Stor tilfredshed og ros til regnskabet. 

Der er udarbejdet en oversigt over haveleje som giver transparens over hvad denne går til. Denne vil blive 

fremlagt på vores kommende Generalforsamling og derefter lagt på hjemmesiden. 

Nyt fra gartneransvarlig  

Nu er der ikke så meget mere, der ligger dog et væltet træ på bagvejen. 

Beslutning: 

Gartneren kontaktes for at få fjernet det væltede træ. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der foretages ikke flere vurderinger i år. Der er dog stadig en del byggespørgsmål som besvares. 

Nyt fra diverse udvalg / frivillige grupper 

Vi drøftede værdien af de frivilliges arbejde contra bestyrelsens ansvar. Nogle områder giver mere arbejde 

når det lægges ud og det er lidt uklart, hvad de enkelte grupper har af opgaver. 

Deltagelse i præmiefesten blev evalueret. Der var stor tilfredshed og det blev oplevet som en dejlig aften. 

Dog er der generelt få foreninger (13 i år) der deltager, så en overvejelse om vi skal holde en fest hjemme i 

vores egen forening og bruge midlerne der, blev drøftet. 

Beslutning: 

Punktet frivilliggrupper sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Punktet præmiefest sættes til debat på generalforsamlingen i 2020. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Dialogmødet den 11. november blev aflyst pga. for få tilmeldte og manglende punkter til dagsordenen. 



 

Kredsen har meddelt at der ikke fortages flere bygesyn førend til foråret. 

Kloakering 

Kommunen har sendt en mail om aftalerne for retablering i haverne efter endt kloakering. Denne et lagt på 

hjemmesiden til fælles info. 

Opfølgning vandaflæsning 

Der er 24 haver der ikke har fremsendt vandaflæsning til tiden. Disse vil blive pålagt et gebyr på kr. 100 ved 

næste opkrævning af haveleje. 

Beslutning: 

Bestyrelsen kontakter de haver der mangler at sende foto og rykker for dette 

Ny strategi for havevandring 

På baggrund af et udarbejdet forslag drøftede bestyrelsen en ny strategi for havevandring. Det er 

bestyrelsens vurdering at det er bedst, at det er de samme der går runden. Dette vil skabe større 

ensartethed i vurderingen af vedligehold. 

Beslutning: 

Den ny strategi kommer med som en del af beretningen på generalforsamlingen 2020. 

Eventuel udvidelse af bestyrelsen 

Bestyrelsen drøftede på baggrund af en detaljeret opgaveliste, om en udvidelse af bestyrelsen med en 

person kunne hjælpe på arbejdspresset. 

Nogle arbejdsopgaver hænger dog uløseligt sammen med den post man er valgt til, så det er svært at se at 

yderligere et medlem skulle kunne ændre på dette. Alle tager fra og selv suppleanterne stiller sig til 

rådighed med at løse arbejdsopgaver. 

Beslutning: 

Der fremsættes ikke forslag om en udvidelse af bestyrelsen. 

Eventuelt 

Der blev drøftet forslag til et notat ”Definition af en sømmelig have”. Dette er et nødvendigt redskab for 

bestyrelsen, når vi skal dialog med haver der ikke opfylder de almindelige regler om at passe sin have. Vi 

har som bestyrelse brug for noget skriftligt, vi kan henvise til. 

Det endelige notat tages med i beretningsdelen på generalforsamlingen 2020. 


