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Forslag 3a: Valg af økonomisk model for kloakering 

 

Baggrund 

HF Oldjorden skal kloakeres i 2019 med opstart af betaling for arbejdet i 2020. Betalingen er 

for havejernes regning. 

 

Derfor skal der besluttes hvilken finansieringsform, vi som forening skal vælge. 

 

Der er 3 muligheder: 

 

 Kontant betaling pris ca. 13,6 mil. kroner (kræver at Aarhuskredsen siger OK)  

 

 Kommunalt lån over 30 år for model hovedledning ca. 13,4 mil. kroner der har en fast 

forretning på 5 % i løbetiden. Denne model betyder at der bliver egenbetaling for den 

enkelte have for stikledning til brønd ved sokkel samt tilkobling til egen installation.   

 

 Kommunalt lån over 30 år for model hovedledning + stikledning ca. 13,6 mil. kroner, 

der har en fast forretning på 5 % i løbetiden. Denne model betyder at der alene bliver 

egenbetaling for den enkelte have for tilkobling brønd ved sokkel fra egen installation. 

 

 

Bestyrelsens forslag: 

3.a) Valg af økonomimodel for kloakering 

 

Fra Aarhus kommune er der opstillet følgende modeller for betaling af kloakering 

 

 Hovedledning: der etableres en brønd ved skel (solidarisk løsning for samtlige havefor-

eninger) 

 
 Stikledning: Fra skel til sokkel (individuelt for den enkelte haveforening om man vælger 

egenbetaling eller solidarisk betaling) 

 
 Fra brønd ved sokkel til egen installation (egenbetaling) 

 

Bestyrelsen foreslår at H/F Oldjorden vælger den solidariske løsning med samlet og ens betaling 

for hovedledning og stikledning. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen ønsker allerede nu at signalere, at vi går ind for en solidarisk og ens betaling for 

kloakering i foreningen. 
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Bestyrelsen finder det mest rimeligt at alle betaler samme pris for at få etableret brønd ved 

sokkel uanset havens beskaffenhed. Begrundelsen er, at ingen har valgt have ud fra en 

økonomisk overvejelse om kloakering og en kommende udgift ved en stiklednings etablering. 

Bestyrelsen mener samtidig at vi med denne beslutning på nuværende tidspunkt, giver 

nuværende og eventuelle kommende haveejere et godt og tidligt overblik over de kommende 

udgifter, som de enkelte haveejere får ved kloakeringen. 

 

Stk. 10.9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved 

simplet flertal – undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil 

kræves 2/3 flertal, - og når det drejer sig om: 

 

Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud jf. § 5 stk. 5.1 eller 

haveforeningens eventuelle opløsning. 

 

Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de 

afgivne stemmer går ind herfor. 

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind 

herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af 

fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. 
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Forslag 3b: Årets kolonist, fra Runa Larsen have 131 

 

Baggrund 

I 2017 behandlede generalforsamlingen et værdigrundlag for HF Oldjorden. For at fremme, 

fastholde og synliggøre foreningens overordnede værdisæt, som er beskrevet nederst i 

forslaget foreslås følgende: 

 

På den årlige generalforsamling udpeges årets kolonist efter indsendte indstillinger 

fra havejerne til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer valget på baggrund af de indsendte 

indstillinger og ud fra, at den udpegede i særlig grad har været med til at fremme 

foreningens værdier. 

 

Årets kolonist modtager et frugttræ som gave. 

 

 

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. 
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Forslag 3c: Ekstra havelåge, fra Camilla og Tore have 45 

 

Baggrund 

Reglen er, at hver have kun må have én enkelt havelåge. De haver, der ligger på nordsiden af 

gang 4, har hæk mod både havegang 4 og 5. I vores have havde vi tidligere en låge også mod 

havegang 5, og det gjorde det væsentligt nemmere, når man skulle luge og klippe ydersiden af 

hækken. Det var også meget nemmere, at komme vores naboer på gang 5 ved, til stor glæde 

for os. Det var til stor ærgrelse for os, da vi måtte fjerne vores anden låge og plante hullet til. 

Ikke nok med at vi mistede lidt af kontakten med vores naboer mod bagsiden, vi fik også eks-

tra besvær med den ulempe vi har, med at der er mere hæk og ukrudt at tage sig af. Ydermere 

skal vi betale kloakservice ekstra, da de ikke vil bruge havegang 4, men kører op ad gang 5, 
der er bredere. De skal så gå vejen rundt om nogle gange, før de er færdige med arbejdet. 

Forslag 

Vi foreslår, at der tillades, at de haver, der ligger op til en havegang på både for- og bagsiden, 

kan etablere en låge til begge havegange, så længe det gøres tydeligt, hvilken havegang ha-

ven tilhører. 
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Forslag 3d: Ændring af §12.1 om valgbarhed til vurderingsudvalg, fra 

Gitte have 14 

 
Jeg tillader mig at komme med et forslag, som lyder på:  

 

At kærester/samlever/ægtefæller/partner kan deltage i Haveforeningen Oldjordens forskellige 

udvalg, selvom de ikke står på opført på lejekontrakten. 

Havelejer står til ansvar for denne, og Generealforsamlingen godkender vedkommende. 

Derfor foreslår jeg denne tilfølelse til §12.1 som er markeret med fed.  

  

§ 12 Vurderingsudvalg  

Stk. 12.1 Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer og/eller deres 

ægtefælle/samlever/partner et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter 

Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En 

opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt 

vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et 

vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden 

haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at 

foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter 

Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette 

benyttes. 

 

Begrundelse: Af forskellige årsager er ikke kolonister nævnt på lejekontrakten. Det kan enten 

skyldes man har en gammel lejekontrakt med kun plads til 1 medlem, eller andre private 

forhold. Det vil også hænge bedre sammen med de gældende nedenstående eksisterende 

vedtægter. 

Stk. 10.6 Adgang til generalforsamlingen har et hvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.  

Stk. 10.7 Hvert havelod har to stemmer. 

  

Indsendt 28 januar 2018 
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Forslag 3e: Præcisering af ordensregler om brug af el- samt 

motordrevne haveværktøjer, fra Randi have 57 

 
Ordensregler: 

 §1.8 :  

Begrundelse:   

Reglerne bør gøres mere tydelige, da det ikke er entydigt hvad der drejer sig om 

igangværende byggeri og  almindelig hverdag.  

 

Det er fantastisk at kunne sidde og nyde eftermiddagen i weekenden ude at være omgivet at 

nabomotorlarm, og på hverdagsaftner at kunne spise ude – samtidig med at lyden af fugle der 

er den fremherskende.  

Samtidig så er det også rart at kunne nå hjem fra arbejde, og lige slå græsset inden 

aftensmaden, og være sikker på at naboer med børn også kan sove når de går tidlig i seng.   

Derfor forslår jeg følgende tydeliggørelse det nye her med grønt:  

1.8  

Brug af el-samt motordrevne haveværktøjer bør begrænses mest muligt i weekender.  

Hækklipning og græsslåning med ovennævnte redskaber skal være afsluttet senest kl.13.00 

lørdag og søndag.  

På hverdage senest kl. 19.00 

 

Under byggeri 

Hvis man er i en byggefase, er det tilladt at bruge, det til byggeriet nødvendige el-værktøj i 

weekender til kl 18.00 

Al brug af el-samt motordrevne værktøjer underbyggeri skal være afsluttet senest kl. 21.00 på 

hverdage  
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Forslag 3f: Valg af model for udpegning repræsentanter udenfor 

bestyrelsen til kredsmøder, tillidsposter i kredsens samt kredsudvalg 

 

Baggrund forslag: 

Der kan nu vælges repræsentanter for Oldjorden til Aarhus Kredsen, også selvom disse ikke 

sidder i den nuværende bestyrelse i Oldjorden.  

 

Dette er en kæmpe fordel da nogle kolonister måske her mere interesse i Kredsarbejdet, og 

det gør også at viden og arbejde fordeles på flere folk.  

 

Desuden kan det på den måde måske også blive lettere at få folk til posterne i Aarhus 

Kredsen, da man ikke samtidig behøver at sidde i Bestyrelsen i sin egen forening.  

 

Aarhus Kredsen er blevet enige på Kredsgeneralforsamlingen om at bestyrelser i foreninger 

kan sætte det til afstemning om disse repræsentanter skal vælges på foreningens 

generalforsamling, eller om generalforsamlingen giver den siddende bestyrelse mandat til at 

udpege/vælge og dermed godkende repræsentanter blandt foreningens kolonister på andre 

tidspunkter end generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsens forslag: 

3.f) Valg af model for udpegning repræsentanter udenfor bestyrelsen til kredsmøder, 

tillidsposter i kredsens samt kredsudvalg 

 

Bestyrelsen kan i løbet af året udvælge og godkende 2 repræsentanter fra HF Oldjorden blandt 

foreningens kolonister, der kan deltage på kredsmøder – og vælges til udvalg og tillidsposter 

der.  

Der skal mindst deltage 1 fra bestyrelsen sammen med disse på kredsmøder. 

HF Oldjorden kan deltage med max. 5 repræsentanter på kredsmøder, hvoraf 2 således kan 

være udvalgt af bestyrelsen blandt foreningens kolonister. 

 

Begrundelse: 

Bestyrelsen i Oldjorden anbefaler at følgende forslag godkendes af den samlede 

generalforsamling, for at gøre arbejdet fremadrettet så gnidningsfrit som muligt. Det betyder 

at kolonister kan udpeges til repræsentanter i årets løb, og når er er behov og interesse.  


