
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 6. oktober 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 09.09.2021 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Mail fra have om: Topbeskæring af træer. 

Beslutning: 

Vi ikke ønsker at topbeskære et enkelt træ/sted på bagvejen, det skal være et led i en generel beskæring. 

Der tages individuel stilling når vi får henvendelser fra kolonister om beskæring af træer/buske på 

fællesarealer. 

Mail fra have: Om deltagelse i arbejdsgruppe om helårsvand. 

Der er takket nej til udvidelse af arbejdsgruppen. 

 

Mail fra have: Bestilling af tilbud på hæk. 

Der er svaret at henvendelsen skal rettes til en anlægsgartner med henvisning til ordensreglerne. 

 

Mail fra have: Forslag til det der bom og pæl. 

Der er takket for henvendelsen som tages med i det videre arbejde.   

 

Orientering om forslag i Aarhus Byråd vedr. renteafkast på kloakering 

Enhedslisten havde stillet forslag om 1 % forretning af lånet til kommunen på byrådsmødet den 15. 

september, det blev dog ikke vedtaget. 

Beslutning: 

Bestyrelsen skriver mail med spørgsmål til Anders Winnerskjold som har omdelt frøposer i 

haveforeningen for at høre hvorfor Socialdemokratiet ikke stemte for? 

Nyt fra kasserer  

Alle har betalt haveleje. 

Drøftet det store arbejde der er med at få korrekte og kontrollere fakturaer fra containerfirmaet. 

Beslutning: 

Det overvejes at sende containeropgaven i udbud til en ny operatør, hvis ikke der kommer orden i 

regningerne. 

Advokat har opfordret bestyrelsen til at vi hensætter indtægten for salg på ca. 51.000 kr. som udgift under 

drift indtil sagen er slut. 

Beslutning: 

Bestyrelsen følger advokatens råd og hensætter det samlede beløb for salget indtil sagen er afsluttet. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Alle bestilte hækplanter er blevet afhentet. 



 

Vi er i dialog med gartneren om arbejdet på bagvejen, som ikke lykkedes med den knuste asfalt. Det 

undersøges om der er andre forslag til løsninger fra fagfolk. 

Der rykkes for arbejdet med at løfte stophaner til vandledningen ind til de enkelte havegange. 

Der kigges på havegang 4 igen, med hensyn til tilbageløb af vand ind i havegangen, når det regner. 

Sten fra havegang 4 flyttes til havegang 8- 9 og erstatter den eksisterende betonpæl. 

 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Vurderinger er afsluttet for i år – der er 5 haver klar til syn - kredsen er orienteret. 

I Vurderingsudvalget er vi nødt til at tage højde for at prisen på byggematerialer er steget og at det skal 

indtænkes, når der foretages fradrag for fejl og udgifter til genopretning. 

Kolonisterne opfordres til at måle eksisterende byggeri op inden der søges om nybyggeri, så man ikke 

foranlediger sig på gamle opmålinger. 

Vurderingsudvalget mødes for at udarbejde et notat/arbejdspapir om hvordan der vurderes, så der 

foreligger et konkret arbejdspapir til kommende vurderingsudvalg. 

Kredsen har efterspurgt om manglende kursister til et vurderingsudvalg, vi har indmeldt at vi har 3 

personer der er klar til komme på kursus. 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Orientering fra Kredsrepræsentantskabsgeneralforsamling den 28. september hvor 3 

bestyrelsesmedlemmer deltog. 

Det var en udsat generalforsamling fra januar 2021.  

Der var flere forslag: 

Forslag om at der kommer en form for ramme til aflønning af de forskellige kolonihavebestyrelser i Aarhus 

kommune  

Forslaget blev trukket efter en længere debat. 

Generalforsamlingen henstiller til kredsbestyrelsen at opprioritere kommunikation med og information til 

foreningernes bestyrelser, således at S 2.i vedtægterne- Kredsens formål og virke - kan opfyldes. 

Forslaget blev nedstemt efter en længere debat. 

Forslag til kredsens generalforsamling om tydelig procedure for besøg i haverne af byggeudvalg. 

Forslaget blev trukket efter en redegørelse fra byggeudvalget. 

Forslag om adgang til at holde bier i kolonihaveforeningen Grænsen. 



 

Dirigenten nævnede at forslaget ikke kunne vedtages på Kredsrepræsentantskabsgeneralforsamlingen 

da forslaget vedrører en enkelt haveforening. 

Spørgsmålet om at kredsen skal tage initiativ til at kontakte Aarhus kommune om ændringer om 

husdyrhold blev nedstemt på seneste kredsrepræsentantskabsgeneralforsamling. 

Forslag om adgang til at holde høns i kolonihaveforeningen Grænsen 

Dirigenten nævnede at forslaget ikke kunne vedtages på Kredsrepræsentantskabsgeneralforsamlingen 

da forslaget vedrører en enkelt haveforening. 

Spørgsmålet om at kredsen skal tage initiativ til at kontakte Aarhus kommune om ændringer om 

husdyrhold blev nedstemt på seneste kredsrepræsentantskabsgeneralforsamling. 

Årsregnskabet blev godkendt, derudover var der nyvalg til bestyrelsen. 

Havesalg 

En have er solgt eksternt og en have er solgt internt. Den sidste have sælges efter uge 42. 

Havevandring 

Der var kun 11 haver der fik bemærkninger ved seneste havevandring i september, det er meget glædeligt 

og reducerer i den grad bestyrelsens arbejde med havevandringer og disses opfølgning. Så ros til jer alle.  

 

Der foretages ikke flere havevandringer jf. Havevandring i HF Oldjorden 2021 på vores hjemmeside. 

Beslutning: 

Der udarbejdes en ny plan for havevandrig 2022, denne skal ligge klar til sæsonåbning 2022, denne skal 

tage højde for de nye regler for tidspunkt for hækkeklipning. 

Nyhedsbrev 

Der udsendes et nyhedsbrev ved afslutning af sæsonen med følgende overskrifter: 

Dato for lukning af vand og aflæsning – oplysning om pris på m3 

Check af rottespærrer (hovedledning og private)  

Oplysning om næste GF 16. marts 2022 der linkes til forslag om hvordan man stiller forslag på 

hjemmesiden. 

Tak til aktivitetsudvalget 

Forslag om ”Sådan stiller du forslag til generalforsamlingen”  

Et udarbejdet forslag der kan hjælpe forslagsstillere til at beskrive og tydeliggøre deres forslag blev drøftet. 

Dette skal ses som en hjælp til en lettere behandling på vores generalforsamling. 

Beslutning: 

Det fremlagte forslag godkendes og lægges på vores hjemmeside. 

Drøftelse af eventuel afskrivning af kloakeringslån 

Bestyrelsen har drøftet afskrivning af kloakeringen. 



 

Der forestår stadig at få afklaret et par spørgsmål af regnskabsteknisk karakter. Men målet er at bestyrelsen 

kan fremlægge et forslag til afskrivning og løbetid til næste generalforsamling i 2022. 

Bestyrelsen tog drøftelsen til efterretning. 

Hjemmeside 

Vi ejer ikke selv domæneretten til vores hjemmeside. 

Beslutning: 

Bestyrelsen undersøger hvordan vi kan flytte domænet til foreningen. 

Eventuelt 

Der var forslag om at vi skal høre GF om de er tilfreds med den nuværende marketenderordning. 

Der stilles spørgsmål ved om vi kan droppe containere til storskrald og i stedet koble os på den nuværende 

ordning ved marketenderen. Denne drøftelse tages først i SOFO. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. november kl. 17-20. 


