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Fortsat udsættelse af Generalforsamlingen 2020 på grund af COVID-19 virus 

Sundhedsmyndighedernes udmeldinger peger ikke i retning af, at man kan 

forsamle sig i et større antal før til september. Derfor har bestyrelsen besluttet 

fortsat at udsætte afholdelse af generalforsamlingen.  

Den siddende bestyrelse har dog indvilget i at fortsætte indtil en 

generalforsamling kan afholdes. I denne periode varetages kun den daglige drift 

og der tages ikke initiativer til større handlinger eller beslutninger, som vil være 

bindende for haveforeningen. 

 

Indfrielse af lån til vandledninger. 
Bestyrelsen besluttede på deres møde den 18.maj at indfri lånet til vores vandledning. Begrundelsen er den udskudte 

generalforsamling hvor beslutningen skule tages, ser ud til at vare længere end forventet. Da der løber renter på lånet 

og vi har den fornødne kapital til at indfri lånet og spare renterne har vi valgt at handle og mener at det er rettidig 

omhu.  

Samtidig er det vigtigt at beslutningen skal træffes nu, så vi kan reducere havelejen med 850 kr. pr. halvår allerede fra 

næste opkrævning i september. 

Kloakering. 
Kloakeringen løber på sidste vers og forventes stadig at være afsluttet med udgangen af maj. 

Som det fremgår af vores information på hjemmesiden, skal vi afholde et afslutningsmøde med 
entreprenøren: 
 
”I forbindelse med afslutningen af projektet, vil der, via bestyrelsen, blive udsendt en mail til alle have 
lejere, hvor de skal anføre eventuelle fejl og mangler. Denne liste vil danne udgangspunkt for en 
gennemgang af alle veje/stier samt haver, hvor der er indmeldt fejl og mangler. Efter nærmere aftale 
står bestyrelsen for indsamlingen af fejl og mangler og vil også deltage i gennemgangen.   
Efter 1.gennemgang har entreprenøren ca. 2-3.uger til at lave alle udbedringer. Herefter følger en 
2.gennemgang, hvor vi gerne skulle være til bunds i alle fejl og mangler.” 
 

Så hold øje med jeres mailboks og send endelig eventuelle fejl og mangler (stort som småt) til bestyrelsen når vi 

beder jer om det, så tager vi det med til mødet. 

Opråb - fællesskab – værdisæt – køleskabsophæng 
Bestyrelsen ved godt at de fleste efterlever vores værdier og tak for det, men vi oplever alligevel  at det skrider med 

hensyn til vores fælles værdier. 

I Bestyrelsen oplever at vi mere og mere skal forholde os til dårlig og ulovlig parkering i havegange, efterladte effekter, 

for høj fart, overfyldte køkkencontainere, dårlig stuvning/parkeringsmulighed for grøntcontainere, oprydning efter brug 

af fællesarealer til materialer, besvare byggespørgsmål (står på vores hjemmeside), rykke for 

tilbagemelding på færdige byggerier, pedelopgaver såsom opsamle skrald på havegange o.s.v. 

JA det lyder voldsomt, men det er det også, og vi bliver trætte, derfor bliver vi alle nød til i fællesskab at 

værne om vores værdier og det er i den ånd i skal se det omdelte kølskabsophæng. 

Bestyrelsen ønsker at vi er en aktiv og velfungerende forening, hvor vi alle tager del i de mange opgaver 
der skal løses for at få dagligdagen i foreningen til at fungere.” 
 

Med venlig hilsen og fortsat god sæson  Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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