
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 21. februar 2022, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 12.01.2022 

Dagsordenen blev udvidet med nyt pkt. 16: Skattefri godtgørelse 

Beslutning: 

Dagsorden med udvidelse blev godkendt og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Orientering fra dialogmødet med Aarhuskredsen 2/1-22 

Der er blevet nedsat to nye arbejdsgrupper i kredsen på opfordring fra SOFO, den ene skal kigge på en 

modernisering af byggeretningslinjer og deres behandling, her er en fra vores bestyrelse udpeget til at 

sidde. 

Den anden skal kigge på en modernisering af Kredsens hjemmeside, her er også en fra vores bestyrelse  

udpeget til at sidde. 

Kontakt til misligholdte haver 

Der har været i kontakt til 5 haver hvilket har resulteret i at 2 haver indleder et salg, mens de andre har 

lovet at der kommer skik på haverne i 2022.  

Mailkorrespondance med have om forslag til generalforsamlingen. 

Forslaget er flyttes til eventuelt som punkt til drøftelse. 

Drøftelse med Aarhus kommune om P-vagtordning. 

Status er at kommunen nu spørger politiet om tilladelse, men det forventes at det bare er en formalitet. 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 

Kort status blev givet. Bestyrelsen tog denne til efterretning. 

Kredsen har oplyst at kloakeringsudgiften bliver en del af havelejen til kommunen fra foreningerne. Derfor 

bliver det ikke aktuelt at afskrive lånet og dermed stilles der ikke forslag om dette på generalforsamlingen. 

Orientering fra gartneransvarlig 

Intet nyt. 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Der afventes stadig nyt udbud af vurderingskursus fra Kredsen. 

Der forestår salg af en have ved sæsonstart. 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er kommet to nyhedsbreve fra Kolonihaveforbundet. Det ene er med kursusudbud til 

bestyrelsesmedlemmer. 

Det andet omhandler ny procedure for juridisk bistand fra Kolonihaveforbundet. Det betyder at de enkelte 



 

medlemmer først skal henvende sig til foreningens egen bestyrelse, bestyrelsen skal først henvende sig til 

kredsen. Det er så bestyrelse og kreds der sender henvendelser videre såfremt de ikke kan svare på et 

givent spørgsmål. 

Der afholdes Kredsrepræsentantgeneralforsamling den 22/2. bestyrelsen deltager med 5 personer. 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Budget 2022 

De enkelte budgetposter blev drøftet og justeret. 

Der vil på baggrund af budgetdrøftelsen ikke blive stillet forslag om at øge havelejen i 2022. 

Beslutningsforslag til Kredsrepræsentantskabsforsamlingen. 

Bestyrelsen drøftede de to forslag der er på dagsordenen. Det ene er at kredsen pålægges at drøfte en 

ændret opfattelse af husdyrhold i kolonihaverne i Aarhus kommune i forhold til den nuværende tekst i 

lejekontrakten, hvor dette ikke er tilladt. 

Det andet er at øge honoraret for vurderinger af kolonihaverne fra 1060 kr. til 1.200 kr. 

Begge forslag støttes af bestyrelsen. 

Tilbud fra Tryg om fællesforsikring. 

Bestyrelsen takker nej til tilbuddet da det er for arbejdstungt at realisere. 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

Etablering af tiltag på bagvejen iht. tilbud 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte tilbud fra gartneren. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte iværksættelse af etablering af stophane til havegang 1 og udbedring af bagvejen. 

Derudover blev det besluttet at få etableret 1 stk. fartdæmper/afledning af vand nederst på bagvejen 

som et forsøg inden de øvrige bliver etableret. 

Reviderede vedtægter 

Bestyrelsen gennemgik seneste gennemarbejdede udkast til reviderede vedtægter som fremlægges på den 

kommende generalforsamling. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte udkast til reviderede vedtægter til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

Reviderede ordensregler 

Bestyrelsen gennemgik udkast til reviderede ordensregler som fremlægges på den kommende 

generalforsamling. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte udkast til reviderede ordensregler til fremlæggelse på generalforsamlingen. 



 

Revideret dagsordensforslag til generalforsamlingen 16. marts 2022 

Bestyrelsen gennemgik udkast til dagsorden samt de indkomne forslag. 

Der er følgende på valg: 

Der er 1 ledig post som kasserer 

Der er 2 ledige poster som ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleantposter 

Der er 2 ledige poster som revisorer og 2 poster som revisorsuppleanter 

Der er 3 ledige poster til vurderingsudvalget og poster som suppleanter til vurderingsudvalget  

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte endelig dagsorden til generalforsamlingen. 

Skattefri godtgørelse 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at bevilge skattefri godtgørelse til suppleant der er indtrådt i bestyrelsen efter 

fratrådt bestyrelsesmedlem. 

Eventuelt 

Der blev foreslået at vi får vasket indkørsel skiltet ved asfaltvejen. 


