
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 18. maj 2020, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 15.05.2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning på stævning af have 

Sagen ligger hos retten, der er indsendt ny påstand, afventer afgørelse. 

Drøftelse af elektronisk vandmåler på hovedhane 

Pt. ikke aktuelt  

Drøftelse af opgavefordeling 

I øjeblikket opleves det af bestyrelsen, at vi bruger meget tid på at rende rundt og være viceværter, P-

vagter, skraldefolk, svare på spørgsmål om byggerier mm. også selvom det står på vores hjemmeside. 

Beslutning: 
Vi udsender et nyhedsbrev med et opråb snarest, hvor der henvises til vores værdisæt 
Vi prøver at genaktivere miljøgruppen 
Vi arbejder med en masterplan for bagvejen med skilte, chikaner og P-forhold som bliver lanceret på 
næste generalforsamling 
Køleskab ophæng (husstandsomdeles) for at minimere spørgsmål om gængs viden 
Vi samarbejder med SOFO om asfaltvejens retablering, chikaner P-forhold mm. 
Vi gennemgår hjemmeside vedrørende byggeri for at se om den er klar nok 
 

Parkerings drøftelse 

Se ovenstående beslutning 

Nyhedsbrev 

Emner; opråb, kloakering, beslutning om indfrielse af lån og udsættelse af generalforsamling 

Nyt fra kassereren 

Oplyste at det koster ca. 20.000 kr. i rente om året at lade vandlånet fortsætte, selvom vi har penge til 

indfrielse på kontoen. Det vi mangler, er en beslutning om det af bestyrelsen fremlagte forslag til   

generalforsamling som er udsat pga. Corona krisen (forslaget er udsendt). 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at indfri vandlånet og indarbejde en reduktion af havelejen på 850 kr. allerede 

ved næste opkrævning samt fremover. Beslutningen fremlægges på næste generalforsamling. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Arbejdet med slåning af græs på asfaltvejen er aftalt og retablering af sten for at undgå parkering på 

bagvejen ved svinget sættes i gang. 



 

Havevandring juni 

Havevandring starter i juni, hvilket fremgår af vores hjemmeside. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der er synet 5 haver. 

Der er kun 1 have der skal synes i juni. 

Vurdering, fremvisning og salg af haver 

Der er 2 haver der sælges. 

Køleskabsophæng 

Beslutning: 

Godkendt, se under punktet - Drøftelse af opgavefordeling under ”Nyt fra formanden”. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Aarhuskredsen har meddelt at der er genåbnet for fremmøde for byggetilladelser i begrænset omfang efter 

aftale med den enkelte forening. 

 

Generalforsamling HF Oldjorden 2020 

Drøftet om vi skal afholde vores generalforsamling digitalt. Den samlede bestyrelse er indstillet på at 

fortsætte til muligheden for at der kan afholdes generalforsamling er til stede. 

Beslutning: 

Vi udsætter afholdelse af generalforsamling indtil vi kan opfylde myndighedernes krav om 

forsamlingsantal. 

Kloakering 

Status på kloakering er stadig at den forventes afsluttet ultimo maj. 

Eventuelt 

Forslag om indkøb af skabe til opslag som passer ind i de nuværende tavler. 

Beslutning: 

Indkøb blev godkendt. 


