
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 24. august 2020, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 24.06.2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning på have der er i retten. 

Intet nyt. 

Masterplan bagvejen til fremlæggelse på GF 2021 – arbejdsgruppe 

Det blev drøftet om det ikke var en god ide at der nedsættes en lille arbejdsgruppe for at inddrage de 

kolonister der er kommet med ideer til bagvejens fremtid. Der var to konkrete kolonister i spil suppleret 

med andre interesserede der har hus ud til bagvejen. 

Beslutning: 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, Jørgen og Søren deltager fra bestyrelsen. Der udarbejdes 

kommissorium til godkendelse i bestyrelsen inden arbejdsgruppen nedsættes. 

Containeraftale 

Vigtigt at vi alle bakker op om de beslutninger, vi har truffet i bestyrelsen. Er man uenig eller har bedre 

forslag drøftes disse på bestyrelsesmøderne. 

Beslutning: 

Næste års containeraftale drøftes på et bestyrelsesmøde med afsæt i gennemgang af tider, tømning og 

antal inden endelig godkendelse. 

Rabat ide STARK 

En kolonist har fremsendt et forslag med mulighed for en rabataftale i det nye STARK som ligger der hvor 

Silvan lå. Jo flere foreninger der går med j større rabat. 

Beslutning: 

Vi siger ja til ordningen. 

Nyt fra kassereren  

Driftsregnskab pr. 17.08.2020 

Pga. Corona har vi en del flere midler i kassen end forventet. 

Dertil kommer at der netop udsendt opkrævning på haveleje pr. 10.09.2020. 

Haveforeningen har dermed likviditet til første betaling for vores installation af kloak, forventet 447.300 kr. 

i marts 2020 samt vores andel af renovering af asfaltvej forventet 70.500 kr. 



 

Afskrivnings estimat af kloakeringsomkostninger 

Vi ved endnu ikke helt præcist ved hvad haveforeningens reelle betaling for kloakanlægget bliver.  

Hvis haveforeningen vælger at afskrive kloakanlægget over 50 år, mod lånet hos Kommunen over 30 år, så 

vil den foreningsmæssige værdi stige over de næste 30 år. 

Derefter falder den foreningsmæssige værdi til 0 kr. i 2070, hvor kloakanlægget er fuldt afskrevet. 

Dette skal besluttes på generalforsamlingen 2021. 

Beslutning: 

Bestyrelsens går ind for en afskrivningsmodel over 50 år. Denne forelægges som forslag på GF 2021. 

 

Nyt fra gartneransvarlig 

Opfølgning på henvendelse fra Bakke Allé 16 

Det er aftalt med gartneren om at få ryddet op og sået græs udfor Bakke Allé 16. 

Hækkebestilling – kutyme 

Der har været en forespørgsel om bestilling af tjørnehække. Vores ordensregler definerer ikke hvilken type 

hæk der kan gives tilskud til. Kutymen har i mange år været, at det alene er liguster der indkøbes. 

Der blev spurgt ind til styning af træer/buske på bagvejen. Aftalen med gartneren er at det sker en gang 

årligt. 

Havevandring august 

Der har været havevandring i august. 

Præmiehaver 

Konsulenten har været på besøg og udtrukket vinderne 2020. Vi afventer resultatet. 

Beslutning: 

Vi drøfter på næste bestyrelsesmøde hvordan vi fejrer præmiehaver i år nu hvor præmiefesten er aflyst. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der er kun få vurderinger i denne tid. 

Drøftet om bagvejen er at regne som offentligt område jf. byggereglerne. 

Beslutning: 

Det undersøges ved kredsen om hvordan vi skal forholde os til offentligt område ift. bagvejen. 

Vurdering, fremvisning og salg af haver 

Intern venteliste – drøftelse af konsensus 

Bestyrelsen blev orienteret om den praksis som sælgerteamet oplyser om ved køb af haver i foreningen, 

nemlig at man tidligst kan komme på den interne venteliste 1 år efter køb. Når man er intern køber, slettes 

man af den interne venteliste og skal selv anmode om optagelse tidligst et år efter køb. 



 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendt den interne procedure for intern venteliste. 

Der er solgt en have til køber fra intern venteliste. 

Der forventes endnu en have til salg i efteråret. 

Nyt fra Kreds og forbund 

Intet nyt fra kredsen. 

Kolonihaveforbundet har forlænget fristen for besvarelse af medlemsundersøgelse til den 31. august. 

Opfordring til besvarelse udsendes til kolonisterne. 

Generalforsamling HF Oldjorden 2020 

Udsættelse af GF den 26/8  

På grund af det øgede smitteryk i Aarhus kommune, valgte bestyrelsen at udsætte GF endnu en gang. 

Kolonihaveforbundet er blevet forespurgt om vi kan vente med at afholde den udsatte GF til den ordinære 

GF i marts 2021. Svaret var nej, den skal afholdes så hurtigt den kan. 

Fastlæggelse af ny dato 

Drøftet muligheden for afholdelse af den udskudte generalforsamling. 

Beslutning: 

Vi afholder generalforsamling med 14. dages varsel på P-pladsen. Den afholdes uden bespisning og 

meget kort. 

Kloakering 

Status 

Den ansvarlige gav en kort redegørelse over hvor vi er i dag. Der mangler stadig en tilbagemelding fra 

entreprenøren om planen for udbedring af de sidste mangler. 

Beslutning: 

Der rykkes for svar. 

Orientering om fællesmøde om asfaltering af hovedvejen (bilag 5 & 6) 

Der er afholdt to møder vedrørende asfaltvejen og der er afgivet et tilbud. Prisen ligger ikke helt fast, da 

der mangler en pris for to fartbump som skal etableres. 

Alle 4 haveforeninger mener at fordelingen af betalingen mellem parterne ser fornuftig ud. For vores 

vedkommende kan vi næsten holde os indenfor den ramme der er henlagt til asfaltvejen. 

Arbejdet bliver udført sidst oktober eller først i november. 

Eventuelt 

Hul på have 4 efter opgravning til EL er stadig ikke lukket. 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 28. september kl. 17-20. 


