
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 28. september 2020, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 24.08.2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning have der er i retten. 

Der er kommet besked fra retten i Horsens om at der er sat en stævningsmand sagen. 

Opfølgning på kontakt til misligholdte haver 

Der er løbende kontakt. 

Arbejdsgruppe bagvej 

Beslutning: 

Kommissorium godkendt deltagere inviteres. 

Solgte haver 2020 

der er solgt 4 haver i 2020.09.29 

Træfældning 

Henvendelse om træfældning fra Aarhus kommune nede ved Oldjordsvej. Vi prøver at få kommunen til at 

styne hele stykket hen. 

Nyt fra kassereren  

Der var 6 haver der ikke havde betalt haveleje til tiden og det har været nødvendigt at rykke for betaling. 

Beslutning: 

Der pålægges et gebyr på kr. 100 pga. for sen betaling jf. vores ordensregler. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Styning af træer på bagvejen. 

Der er foretaget styning af træaerne. 

Havevandring juli, august og september 

4  haver har fået op til 3 henstillnger. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tager kontakt til de 4 haver for at indleder en dialog om henstillingerne. 

Der er ikke udmeldt havevandring i oktober jf. listen på hjemmesiden 

Beslutning: 

Der gås først havevandring i feb/mar 2021 for at se på hækkehøjder. Problemet tages op på den 



 

kommende generalforsamling med besked om omfanget og at hvis hækkene ikke opfylder højdekraven 

senest 1. oktober 2021, bliver der sat gartner på til klipning mod egenbetaling. 

Præmiehaver 

De 5 haver der er udtaget til præmier orienteres. 

Beslutning: 

De bliver behørigt fejret på næste generalforsamling med diplom og præmie og fremhævet i årets sidste 

nyhedsbrev. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Ingen bemærkninger 

Vurdering, fremvisning og salg af haver 

Der vurderes 2 haver med henblik på salg i foråret 2021. 

Vandaflæsning 2020. 
Beslutning: 
Vi fastholder den normale aflæsningsdato første søndag i november måned som er den 1. november og 
lukning af vand søndag d. 25. oktober 2020 kl. 12.00. 
 
Generalforsamling HF Oldjorden 2020 

Dagsorden samt bilag blev gennemgået, bestyrelsens beretning samt årsregnskab aflægges alene af 

formanden pga. Corona. 

Kloakering 

Det går noget trægt med at få udbedret de sidste mangler. 

Beslutning: 

Der rykkes for status hos entreprenøren. 

Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november kl. 17-20. 


