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Nyhedsbrev nr. 1 2022 
 
Sæson 2022 

 

Så starter sæsonen snart – lørdag den 26. marts kan vi igen overnatte i vores 
kolonihaver. I år blev det muligt at synge sæsonen i gang på en meget velbesøgt 

generalforsamling der blev afholdt den 16. marts. 

 

Dagen er allerede tiltaget med over 4 timer, erantis og vintergækker pibler op i 
vores haver, fuglene er begyndt at synge og Corona er ”borte”, det kan kun blive 

en dejlig tid vi går i møde.  

 

Et andet sikkert tegn på at sæsonen skydes i gang er, at den første containertid for 2022 er lagt på 
hjemmesiden. 

 

Hele planen vil når den er klar, som vanlig kunne ses på vores hjemmeside. I år får I igen tiderne 

bragt til havelågen i form af et nyt køleskabsophæng for 2022.  
 

Generalforsamlingen den 16.marts 2022  

 

Så blev det muligt at afholde en velbesøgt generalforsamling med deltagelse af 73 ud af 142 haver / 

98 kolonister. 
 

Vi fik sunget, diskuteret, valgt nye folk til vores bestyrelse, vurderingssuppleanter samt 

revisoropgaven. 

 
Vi fik også besluttet nogle forslag, helårsvand blev godkendt med en mindre rettelse, ordning med 

brug af gammel trailer, nye vedtægter og ordensregler med et par justeringer. Alt vil når vi får 

lejlighed til at rette til, blive lagt ud på vores hjemmeside. 

 
Den ny bestyrelse mødes snart for konstituering og uddelegering af opgaver, men her har i navnene på 

jeres nye bestyrelse: 

Gitte (have 14) Tina (have 35), Stine (have 59), Brian (have 103) og Søren (131). 

Suppleanter blev: 

Sara (have 38), Camilla (have 45), Tina (have123) og Susanne (have 145).       
 

Åbning af vand 2022 

 

Der åbnes for vandet lørdag den 26. marts kl. 12:00. I finder en vejledning til åbning af vand på 
www.oldjorden.dk  

 

Bestyrelsen vil opfordre til, at man er opmærksomme på eventuelle uregelmæssigheder. Hvis I 

opdager uregelmæssigheder, bedes i ringe på foreningstelefonen 27 12 76 27, som er åben fra 12 
til 14 på dagen.  

 

Trailer 2022 

 
Der vil snarest blive indkøbt ny trailer, den gamle vil blive låst med en kodelås og koden er XXXX. 

 

 

  

Med venlig hilsen og ønsket om en dejlig sæson 2022 
Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden 
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