
Forslag til Generalforsamling i Oldjorden 2017 

Frivillig korps  - Lauda have  31 

Jeg stiller hermed forslag til oprettelse af et frivilligekorps til at aflaste bestyrelsen med diverse 
praktiske opgaver, samt til at styrke fællesskabet i vores forening.
Jeg ( Lauda have 31)  vil gerne fungere som koordinator for et sådan, og kontakten ( til 
kolonisterne)  samt uddelegering af opgaver kan evt foregå via en Facebookgruppe.

Kommentar: Opgaver der kan delegeres adhoc ud til Frivilligekorpset, aftales mellem bestyrelse og 
Lauda, der kan også komme forslag fra Frivilligkorpset til opgaver der skal løses. 
Disse aftales med bestyrelsen.
Mvh.
Lauda

Bestyrelses forslag om tilpasninger i ordensregler så de passer til virkeligheden: 
 
I forbindelse med der er lagt vand ind, ændret i sæsonen og lavet mange nye tiltag i foreningen er 
det på tide at få vores ordensregler til at stemme overens med virkeligheden og hverdagen i 
kolonien.
I år har vi fx brudt vores ordensregler ved at have 1 måned mere i sæsonen end det er tilladt ifølge 
vores vedtægter. 
Og vi har alle vandure, hvor vi betaler aconto til, så det er irrelevant at have noteret hvilke dage 
man må vande i sæsonen. 
Det kan virke som småting for os der godt kender regler, men for nye kolonister bringer det ofte en 
hel del spørgsmål frem, når de søger svar i ordensregler, og der står noget meget misvisende. Det 
samme gælder for gamle kolonister, der er kommet i tvivl. 
Disse unødvendige forvirringer vil bestyrelsen gerne til livs, og fremsætter hermed forslag til 
følgende tilpasninger i vores ordensregler.
Det er alene for at præcisere hvordan virkeligheden er i foreningen.

Ophold i kolonihaven 1.2
Nuværende ordlyd:

1.2 Helårsbeboelse er strengt forbudt. Beboelse må kun finde sted fra 1. april til 30.september, og fra 
1. oktober til 31 marts er det ikke tilladt at opholde sig i haven fra kl. 21.00 til kl. 07.00 Ved 
overtrædelse heraf, vil medlemmet modtage skriftligt påbud fra bestyrelsen om at der fraflyttes 
omgående. Hvis der herefter fortsat finder beboelse sted, vil det medføre øjeblikkelig opsigelse af 
lejemålet. Det er ikke tilladt at være tilmeldt folkeregistret på sin haveadresse. 

Ændres til:

1.2 Helårsbeboelse er ikke tilladt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste 
søndag i oktober. Udenfor denne periode er det ikke tilladt at opholde sig i haven fra kl. 21.00 til 
kl. 07.00 Ved overtrædelse heraf, vil medlemmet modtage skriftligt påbud fra bestyrelsen om at der 
fraflyttes omgående. Hvis der herefter fortsat finder beboelse sted, vil det medføre øjeblikkelig 
opsigelse af lejemålet. Det er ikke tilladt at være tilmeldt folkeregistret på sin haveadresse. 



Gebyr 4.5 

Formål: Præcisering af datoer og tilpasning af ordlyd:

Begrundelse:
Nedenstående omkring vanding ændres da vandforbruget ikke længere betales fælles, efter vi 
fik lagt nyt vand ind i de enkelte haver med individuelle vandur. Samt at have en fast dato for 
seneste indberetning af forbug.
Naturligvis kan have uden internet og email stadig indbrette på anden vis. Det aftales nærmere fra 
gang til gang.
Vi henstiller til at der bruges mailadressen vand@oldjorden.dk til aflæsning af vand, idet det gør 
efterarbejdet med optælling og beregning langt lettere for den person der sidder med regnskabet. 
Tidspunktet er sat til 1 uge efter der er lukket for vandet, det er vores erfaring at langt de fleste 
aflæser samtidig med de lukker af, så 1 uge er rigelig tid.

Nuværende ordlyd:

Der påhviler ethvert medlem af H/F Oldjorden et gebyr på kr. 100,00. 
 Ved ikke at meddele adresseændring. (Til bestyrelsen/ info@oldjorden.dk eller 27127627) 
 Ved ikke at indbetale haveleje til tiden. 
 Ved vanding uden for de vedtagne tidsrum. 

Dette ændres til:

 Ved ikke at aflæse vandur og indsende forbrug til vand@oldjorden.dk  senest første 
søndag i november måned kl.12.00

For at gøre livet så let som muligt for os kolonister, så foreslår bestyrelsen et nyt punkt i 
ordensregler, hvor det fremgår tydelig hvornår præcist der HVERT år åbens og lukkes for vandet i 
foreningen. 
Det skal være lige så nemt at huske som juleaften, så vi forestiller os at der efterhånden bliver færre 
og færre spørgsmål om hvornår der lukkes for vandet, når der er fastsat en præcis dato og et præcist 
tidspunkt som går igen fra år til år. 
Det er, tro det eller lad være, et af de spørgsmål bestyrelsen får rigtig, rigtig tit. 
Dato og tidspunkt vil også blive lagt på hjemmesiden, så alle altid kan gå derind og finde de 
oplysninger de lige måtte mangle. 

Åbning og lukning af vand 4.6 

 I forbindelse med sæson afslutning lukkes der hvert år, for vores vand-hovedhane
sidste søndag i oktober kl. 12.00. 
aflæsning skal være indsendt seneste første søndag i november kl 12.00

 Vandet åbnes sidste søndag i marts kl.12.00.

Vurderingsudvalg: 

Formål: at gør det tydeligt hvilke regler der gælder for vurderingsudvalget
Begrundelse: 
Sidste år og forrige år opdaterede vi vores vedtægter så de blev mere tidssvarende og dækker bedre 
de forhold vi står med i nutidens kolonihaveliv. Samt de forbedringer og anbefalinger 
Kolonihaveforbundet lage for dagen, blev vedtaget.
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Vi opdagede under renskrivningen, at de paragraffer der omhandler vurderinger, ikke er skrevet ind 
i de nye vedtægter. 
Og de skal godkendes  på en GF for at være gældende. 
Det giver god mening at have retvisende vedtægter i forhold til vurderinger og vurderingsgange. 
Derfor indstiller bestyrelsen til at vi i år stemmer om at få indskrevet den almindelige kotume der 
allerede hersker i foreningen, i vores vedtægter. 
Det er også de standartvedtægter man har i Kolonihaveforbundet.

Både nuværende og kommende kolonister er absolut bedst tjent med at man kan læse sig til tingene

§12 Vurderingsudvalg: 
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer 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. 

2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2 -årig periode. 
Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige 
år.

3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne 
beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret. 

4. Gebyret for vurderinger er fastsat generelt for kredsen.
5. Der vurderes kun huse/haver i forbindelse med salg, og kun i havesæsonen, medmindre der 

er tale om dødsfald og boet skal overdrages/opgøres.

§ 13 Klagemulighed over vurdering:

§ 13. Klagemuligheder 
1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2. 
Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages. 

Uddelegering af småopgaver til kolonisterne i Oldjorden. 

Kravene til kolonihaveforeninger og disses bestyrelser stiger hele tiden. Der er mange ting der skal 
laves, sørges for og følges op på. Og så er de en masse småopgaver som ligeledes ligger i 
bestyrelse, og som tager tid - men som lige så godt kan løses af kolonister i foreningen. 
Vi har en vedtægt omkring ”pligtarbejde” i Oldjorden, den vil vi egentlig helst ikke bruge, men vi 
vil gerne opfordre foreningens kolonister til at deltage i arbejdet med at drive og vedligeholde 
foreningen. 
Det kan være faste opgaver der løses i sæsonen, eller ad hoc opgaver der opstår hen af vejen. 
Bestyrelsen har udvalgt 10 opgaver der gerne ses løst af kolonister, så bestyrelsen kan koncentrere 
sig om andre og tungere opgaver i foreningen. 
Det er ingen hemmelighed at vi bliver  pålagt flere og flere opgaver og krav fra hhv. kommunen, 
Århus kredsen og Kolonihaveforbundets side. 
Så for at kunne drive en sund og aktiv forening er vi meget indstillede på, at alle kolonister deltager 
i foreningsarbejdet så vidt som muligt. 



Alle opgaver udføres naturligvis efter grundig indføring og vejledning, og man har altid en 
kontaktperson i Bestyrelsen som man referer til.

Her følger de første 10 opgaver til udelegering: 
• Trailer udlejnings ansvarlig
• Præmiehaveudvælgelses-udvalg
• Trailer vedligeholder og kontakt ved fejl og mangler
• Havevandringshold – ca 3 personer. 
• Gartneransvarlig kontaktperson
• Renholdnings ansvarlig  
• Containeransvarlig
• Opslagstavleansvarlig
• Hækbestiller og uddeler 
• Vand-m/k – åben og lukke for hovedstreng.

Forslag om Aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, der skal være med til at fremme 
sammenholdet i haveforeningen.

Begrundelse:
Med afsæt i Værdiudvalgets rapport og budget 2017 hvor der er afsat 15.000 kr.( ca.101 kr pr. have)
til aktiviteter, ønsker bestyrelsen at fremme vores fælles værdier gennem vores handlinger og styrke
fællesskabet og skabe rum for fælles aktiviteter.

Det kan f.eks. være fælles spisning, fest, lege-/familiedag i Oldjorden, temadage (eks. ”Sådan 
beskærer du dine frugttræer”) osv. osv.

Udvalget:

Udvalget skal som minimum bestå af 4 personer. Udvalget tilknyttes en kontaktperson i bestyrelsen

Det er op til aktivitetsudvalget at beslutte møde aktivitet, arrangementer samt indhold indenfor den 
økonomiske ramme.


