
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2022, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 
 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 15.09.2022 

Der var følgende tilføjelser til dagsordenen pkt. 3. ”GF 15. marts 2023 – hvor og dirigent (Aarhussalen kan)”, 

pkt. 6 ”Byggesyn  i 2 haver d. 24. oktober”, ”Deltagelse i udvalg om byggeregler” og pkt. 16 ”Eventuelt”. 

Beslutning: 

Dagsorden med de tilføjede punkter og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Dispensation af hæk højde asfaltvej 

Der er kommet positivt svar fra alle og der er sendt besked til de respektive haver og Aarhus kommune er 

blevet bedt om at sende en skriftlig godkendelse af dispensationen. 

Status på P-vagt-ordning 

Der er langt om længe kommet en afgørelse fra Aarhus kommune med et afslag på at vi ikke kan indføre 

privat P-kontrol. Vi fik til gengæld et svar med at vi kan indføre en bomløsning, denne skal dog lige drøftes 

med Aarhus kommune inden iværksættelse. En tegning med vores ønske til en bomløsning med steller på 

de enkelte havegange er sendt til kommunen, vi afventer deres svar. 

Status på henstilling til have 

Der er endnu ikke sendt den aftalte henstilling, men det vil blive gjort. 

Mail af 3. oktober Nippin foredrag 

Beslutning: Der arrangerer en foredragsaften i Aarhussalen. Deltagelse er gratis, men der opkræves et 

”No show fee” ved udeblivelse. 

Dialogmøde den 25. oktober Aarhuskredsen 

Der er frist for ideer til emner fredag den 14. oktober. Der er ingen emner fra Oldjorden pt. 

Evaluering præmiefest 

Hyggeligt – godt sted – god mad. Drøftet placering af bestyrelsen i forhold til præmievinderne. 

Er det en tradition vi skal beholde? Kan den gå i tråd med vores egen sommerfest? 

Kunne der tænkes i nye baner med en dag med interessante workshops over temaet kolonihaver. 

GF 15. marts 2023. 

De andre haveforeninger spørges på SOFO mødet om der er interesse for at vi skal tilbyde at være dirigent i 

vores respektive foreninger. 



 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 pr. 05.10.2022 

Alt kører som det skal. Alle har nu betalt haveleje efter et par rykkere til nogle haver. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Den nuværende betalingsfrist 

Betalingsfristen ligger i øjeblikket den 10. i en måned, dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til almindelige 

lønudbetalinger og derfor drøftedes det at flytte denne til den 1. i måneden forud for perioden som 

havelejen dækker. 

Orientering fra gartneransvarlig 

Opfølgning på tilbud. 

Der er kommet tilbud fra en anden anlægsgartner som ligger ca. 20.000 kr. over nuværende betaling til JPA. 

Beslutning: Vi fortsætter med at bruge JPA. 

Status på indkøb af hække 

Alle hække er udleveret. Vi har denne gang fået hække af høj kvalitet. 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Aarhuskredsen har meldt byggesyn i 2 have den 24. oktober. 

Der kommet mødeindkaldelse til arbejdsgruppe om byggeregler mm. – Der er deltagelse fra Oldjorden. 

Have har bedt om byggetilladelse, Tina kontakter haven. 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er udsendt nyhedsbrev nr. 2 fra Aarhuskredsen, dette ligger på Aarhuskredsens hjemmeside. 

Der er indkaldt til Dialogmøde den 25. oktober. 

Dato for næste års generalforsamling for repræsentantskabet i Aarhuskredsen er den 21. februar 2023. 

Der er modtaget nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet om regler for digital bogføring af regnskaber. 

SOFO 

Møde afholdes den 13. oktober. 

Dagsorden: 

Opfølgning fra sidst 

Parkeringsudfordringer 

P-plads herunder genbrugsstation ved marketenderiet 

Marketenderiet 

Fartbegrænsning til 15 km/t på asfaltvej 

Skraldeø ved P-plads 

Videregivelse af SOFO-stafet 

Hjælp som dirigent ved respektive GF 

GF-punkter til næste års GF i Aarhuskredsen 

PUNKTER TIL DRØFTELSE  

Opfølgning på revision af hjemmeside 

Revision af hjemmesiden vil foregå hen over vinteren 22/23. 



 

Etablering af vandgrupper på de enkelte havegange 
Der er meldt vandansvarlige ind fra 7 havegange. Der betyder at de 2 havegange 1 og 2 som ikke har 
indmeldt ansvarlige bliver lukket af i vinterhalvåret. 
De vandansvarlige indkaldes til et orienteringsmøde ultimo oktober hvor også Jens indkaldes som frivillig 
kontrollant på vandforbrug. 

 
Drøftelse af mail om aflysning af blandet container 
Bestyrelsen ønsker ikke at stoppe med blandet container. Vi omtaler det under beretningen på kommende 
generalforsamling og krydrer det med nogle tal på omkostninger og mængede. 
 
Drøftelse af mail fra have om opfølgning på henstillinger 
Bestyrelsen indfører opfølgning på henstillinger. 
 
Drøftelse af mail fra have om præmiefest  
Bestyrelsen henviser til tidligere beslutning om at etablere sommerfest i 2023 med præmieoverrækkelse i 
egen haveforening. 
 
Drøftelse af vores IT – problem med Gmail 
Bestyrelsen fik hjælp udefra til at få G mail op at stå igen. Nu kører det mod en mindre betaling, som er 
pålagt foreninger der anvender G mail. 
Vi skal være opmærksomme på at mails slettes af Google efter nogle år og der derfor skal vigtige mails 
gemmes i vores drev. 
Der var enighed om at vi skal have kigget på vores nuværende GPDR-regler i forhold til mails. 
 
Beslutning: Bestyrelsen gennemgår vores nuværende regler hen over vinteren 
 
PUNKTER TIL BESLUTNING 

Oprydning i tinglyst ejerskab i tingbogen (adkomst) 
Beslutning: Bestyrelsen udfærdiger et forslag til næste generalforsamling. 
 

Eventuelt 
Stor tak til de frivillige der hjalp i have 37 som nu kan synes. 
Mails udsendes kun til medlemmer (medlemskreds svarer til personer på lejekontrakterne).  
Tidligere ejere står også på vores mailliste, men slettes ved næste salg af have. 


