
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 8. februar 2023, Haveforeningen Oldjorden 
(EKSTERNT) 
 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 17.11.2022 

Beslutning: Dagsorden og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 
Status på vinteråbning af vand 
Der er pt. åbnet for havegang 3, 4, 6, 7, 8 og 9. Der er et løbende forbrug på ca. 150 til 160 liter i timen 
svarende til et månedligt forbrug på ca. 5m3 til ca. 250 kr. pr. måned. Umiddelbart ser det ikke ud til at det 
er et forbrug der skyldes kolonisterne, nærmere at der er en mindre lækage i rørsystemet, da det er meget 
konstant. Det ser ikke ud til at tilbuddet om vinteråbning af vand benyttes i større grad. 

Der afholdes et møde med de vandansvarlige før generalforsamlingen med en opsamling og orientering om 
erfaringerne med at holde vinteråbent. 

Mail fra have om træhøjder 

Bestyrelsen ønsker ikke at der skal indføres flere regler end højst nødvendigt, da det vil give bestyrelsen 
pålæg om yderligere kontrolfunktioner. Træer der skygger og generer, burde kunne løses i dialog med 
haver der berøres. Bestyrelsen indgår gerne som mediator. 

Orientering fra kassereren 
Status årsregnskab 2022 pr. 31.12.2022 
Årsregnskabet for 2022 blev gennemgået. Dette er nu revideret af de valgte revisorer uden bemærkninger. 
Det flotte resultat kan nu forelægges generalforsamlingen med den bemærkning at vores nuværende 
økonomi og kraftige styring af budgettet ift. udgifter ikke giver anledning til forhøjelse af havelejen i 2023. 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Den nuværende betalingsfrist 
På sidste møde besluttede bestyrelsen at betalingsfristen rykkes frem til den 1. i måneden forud for 
perioden som havelejen dækker allerede i april. Men da vi er ved at skifte fra NemID til MitID kan det lave 
uorden i betalingen i april. 

Beslutning: Betalingsfristen 10/3 fastholdes, derefter vil næste haveleje blive opkrævet 1. oktober 2023. 
 
Betaling for udbedring af ventil i have. 
Der skal lige aftales med haven om kontrol af brønden. Hvis det viser sig at ventilen til haveledningen er tæt 
skal haven selv betale for reparationen.  
 



 

Beslutning: Der tages kontakt til den pågældende have om kontrol. 
 
Orientering fra gartneransvarlig 
Opfølgning på hækkehøjder 
Bestyrelsen kontrollerer de haver der fik henstilling om at klippe deres hække for at sikre at dette er udført 
ultimo marts. 

Klargøring af veje sæson 2023 
Havegangene gennemkøres med rivejern og huller i bagvejen udjævnes inde sæsonstart. Skilte på asfaltvej 
(havegang 2 og 3) rettes op. 

Beslutning: Gartneransvarlig kontakter gartner for iværksættelse af arbejdet. 
 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 
Repræsentant fra foreningen har deltaget i 2 møder i kredsens byggeudvalg, det er hårdt arbejde og mange 
forskelligrettede opfattelser af hvad udvalget skal. 

Aarhuskredsen har meldt byggesyn i en have den 16. februar. 

Igangværende byggesager gennemgås for at sikre at tidsfristen overholdes. 

PUNKTER TIL DRØFTELSE  

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 
Der er generalforsamling for Repræsentantskabet Aarhuskredsen 21. februar. Fra bestyrelsen deltager der 
3 medlemmer. Vi må stille med 5 personer. 

Beslutning: Suppleanterne kontaktes om de vil deltage på de 2 ledige pladser. 
 
SOFO 
Næste møde afholdes den 27. februar og HF Solvangen er ansvarlig for indkaldelse og afholdelse. Der blev 
orienteret om tiltaget fra HF Solvangen, som har taget advokat til at køre sag mod marketenderen. Alle 4 
foreninger støtter op om at forsøget med brikordningen ikke funger og at der kræves åbningstid på 25 
timer, som der står i lejekontrakten. Hvis dette ikke kan eller bliver opfyldt er alle 4 foreninger enige i at 
undersøge muligheden for opsigelse af lejekontrakten. 

Til mødet den 27/2 har vi følgende dagsordenspunkter skiltetilbud, marketenderi og P-problemer. 

Beslutning: 2 fra HF Oldjorden deltager i mødet. 
 
Budget 2023 
Bestyrelsen drøftede det udfærdigede budget. Der var enkelte ændringsforslag til posterne præmiefest, 
bestyrelsesmøder og andre aktiviteter. Med de forslåede ændringer lander vi på et budget med et overskud 
på 50.000 kr. før afskrivninger og ekstra ordinære poster (bom, lækage reparation og adkomst oprydning.). 
Efter ekstra ordinære poster forventes der et underskud på kr. 155.000. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget 2023 med de forslåede ændringer. 



 

 
Venteliste 2023 
Proceduren er igangsat og der er begyndt at indløbe betalinger fra nuværende folk på ventelisten. 
 
Beslutning: Ventelisten fyldes til den er på ca. 80. 
 
Opfølgning på revision af hjemmeside 
Denne revideres løbende. 
 
Generalforsamling 2023 
Bestyrelse gennemgik udkast til dagsordenen. Der er indkommet 4 forslag fra kolonisterne og 3 forslag fra 
bestyrelsen (opsætning af bom, oprydning i Adkomster og ændringsforslag om vinteråbning for vand). 
Under fremtidigt arbejde medtages P-problemer og marketenderi. Vi skal lige kigge på vedtægterne 
omkring valg til vurderingsudvalg. 
 
Beslutning: Der laves oversigt over opgaver og ansvarlige for disse. 
 
PUNKTER TIL BESLUTNING 

Gennemgang af tilbud om bom ved bagvej 
Bestyrelsen drøftede de 3 tilbud som i store træk lå på det samme beløb. Der var stemning for at tage det 
lokale tilbud, men samtidig høre prisen for en bom uden digital løsning som alene betjenes ved en kode. 
 
Prisen ligger på ca. 70.000 kr. for den digitale løsning, bestyrelsen ønsker derfor at generalforsamlingen 
høres inden iværksættelse. 
 
Beslutning: Der undersøger pris på almindelig bom, denne indgår i forslaget til generalforsamlingen. 
 
Årets kolonist 2022 
Der er indkommet forslag om 2 forskellige personer. Bestyrelsen drøftede før afgørelsen om man kan 
indstille bestyrelsesmedlemmer til denne titel, hvilket der var enighed om at det er muligt. 
 
Beslutning: Bestyrelsen udpegede årets kolonist 2022, som vil blive offentliggjort på GF. 
 
Eventuelt 
Der er sat skilte ind til haveforeningerne op i forbindelse med indføring af beboerparkering. Kommunen 
kontaktes for at høre hvad de tænker ift. parkeringsproblemer der flytter ind i haveforeningerne. 
 
Når der sælges haver, skal det sikres at de er tilsluttet kloak. 
 
Næste møde efter generalforsamlingen den 14. marts. 
 


