
Kære medlemmer af H/F Oldjorden 

Der indkaldes til generalforsamling i aulaen på 
Gammelgaardsskolen, Carit Etlars Vej, Åbyhøj 

(Indgang fra skolegården) 
 

Tirsdag den 12. marts 2019 - kl. 18.30 
 

 
Velkomst ved formanden 
Valg af dirigent 
Godkendelse af dagsorden 
Valg af stemmeudvalg 

 Dagsorden: 
 

1. Bestyrelsesberetning 
2. Regnskab og budget ved kasserer (bilag 1) 
3. Indkomne forslag 

3.a Forslag om nedgravning af trampoliner (bilag 2) 
3.b Forslag om vedtægtsændring om ventelisten (bilag 3) 
3.c Forslag fra Christina Østergaard have 57 (bilag 4) 

 
4. Årets kolonist 
5. Fremtidigt arbejde (bilag 5) 

Bestyrelsen har følgende opgaver som prioriteres det næste år udover daglig 
drift: 

 
 Kloakering. 
 Vurdering og salg af haver. 
 Ny IT-løsning for opkrævning af haveleje. 
 Løsning af parkeringsudfordring i foreningen. 
 Dialog med haver der vokser til. 

 
Derudover ønsker bestyrelsen at generalforsamlingen følger op på 
værdiudvalgets arbejde fra 2016/17 frivillighed i foreningen.  

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.  



Kære medlemmer af H/F Oldjorden 

6. Valg til bestyrelsen 
Nuværende bestyrelse er formand Søren (have 131) valgt 2018 for et år, 
næstformand Tina (have 35) valgt 2017 for 2 år, kasserer Brian (103) valgt 
2018 for 2 år, Ivan (have 129) valgt 2018 for 2 år og Jørgen (have 135) valgt 
2018 for 2 år 
 
På valg 
6.a Formand (2 år) 

Søren (have 131) - genopstiller 
6.b Bestyrelsesmedlem (2 år) 

Tina (have 38) - genopstiller 
6.c 2 Suppleanter (1 år) 

Susanne (have 145) - nyopstiller 
Marendine (have 8) – modtager ikke genvalg 
Mangler 1 kandidat 
 

7. Valg til vurderingsudvalg: 
 

Nuværende vurderingsudvalg er Tina (have 35) valgt 2018 
for 2 år, Svend (have 128) valgt 2018 for 2 år og Lauda 
(have 31) indtrådt som suppleant. 

 
6.a Et medlem til vurderingsudvalg (1 år) 

Lauda (have 31) - genopstiller 
6.b Suppleanter (1år) 

Ane Katrhine (have 53) – modtager genvalg 
Mangler 2 kandidater 

 
8. Valg af revisorer (2 år) og revisorsuppleanter (1 år) 

 
Revisorer er Ilse (have 52) valgt 2018 for 2 år og Kirsten (have 128) valgt 2018 
for 2 år 

 
8.a Suppleanter 

Ane Kathrine (have 53) – modtager genvalg 
Mangler 1 kandidat 

 
9. Eventuelt 

 
 
 

Sædvanen tro vil der i forbindelse med mødet blive 
serveret smørrebrød og øl/vand. 
 
I bedes selv medbringe kaffe samt service. 
 
Transport Til Gammelgaardsskolen:  
Bus 4a stopper ved Silkeborgvej/Haslevej (Kvickly) 
Bus 11 stopper ved Åbyhøj Kirke og Bus 15 stopper ved 
Klokkervej 

 
 

Vel mødt og venlig hilsen 
Bestyrelsen i Oldjorden 


