
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 9. september 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 04.08.2021 

Beslutning: 

Dagsorden og referat godkendt. 

Konstituering af bestyrelsen og gennemgang af bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen gav en grundig indføring i deres respektive arbejdsopgaver og de nyvalgte suppleanter gav et 

grundigt indblik i de kompetencer de kunne og havde interesse i at bidrage med. Der blev givet en indføring 

i bestyrelsesarbejdet og de gensige forventninger som vi arbejder under og med. 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:  

Beslutning: 

Tina genvalgt som næstformand 

Susanne indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen frem til næste generalforsamling da Ivan har 

valgt at udtræde af bestyrelsen.  

Camilla og Gitte indtræder som henholdsvis 1. og 2. suppleant.   

Nyt fra formanden  

Opfølgning på masterplan bagvejen 

Der blev orienteret om at der både er skrevet og ringet til juristen i kommunens P-afdeling for at få oplyst 

om vi må opsætte en bom på bagvejen. Der afventes svar herfra. 

Nedsættelse af arbejdsgruppe til forslag om helårsvand 

På baggrund af beslutningen fra generalforsamlingen om at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et 

forslag om helårsvand til næste generalforsamling drøftedes sammensætningen af udvalget.   

Beslutning: 

Gitte og Søren deltager fra bestyrelsen. 

Nyt fra kasserer  

der blev orienteret om haveleje for 2. halvår er opkrævet og netop nu indsættes på foreningskontoen. Der 

er stadig en del haver der ikke har fået tilmeldt sig til fast betalingsopkrævning hvilket kræver merarbejde 

til kassereren. 

Aarhuskredsen har sendt opkrævning af kontingent til forkert modtager, men den er nu betalt. 

Der er kommet afregning for udgifter til asfaltvej, Bestyrelsen er i dialog med Aarhus kommune om betaling 

for vores del af den samlede regning. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Der blev orienteret om at der nu er foretaget opfyldning af huller på bagvejen og opsætning af overkørsels-

rabatkantsten i samtlige indkørsler til havegangene for at undgå vandafledning ind i havegangene. 

Der er også klippet grene væk nederst på asfaltvejen, så der sikres sikker trafik ud og ind til foreningerne. 



 

Der udestår blotlægning af ventiler til vandlukning af de enkelte havegange samt det at finde stopventilen 

til havegang 1. 

Det er vigtigt den enkelte havelejer selv laver aftale med en kloakmester for eftersyn af rottespærrer i egen 

have. 

Beslutning: 

Bestyrelsen kontakter Aarhus kommune om hvem der har ansvaret for eftersyn af rottespærrer på 

hovedledningen. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Der har været mange byggesager især ovenpå kloakeringen, da der har været behov for tilbygninger til b.la. 

nye toiletbygninger. Vi prøver at få synet de haver, der er klar i indeværende sæson. 

Kim have 103 er indtrådt som ordinært medlem af vurderingsudvalget, da Svend have 128 har ønsket at 

stoppe. 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er indkaldt til Kredsrepræsentantgeneralforsamling den 28. september. 

Beslutning: 

De fra bestyrelsen der kan deltager. 

Havesalg 

Der er solgt 4 haver i år. 

Havevandring 

Havevandring foretages ultimo september 

Evaluering af Generalforsamling 1. september 

Der var tilfredshed med stedet og formen. 

Beslutning: 

Næste generalforsamling i marts 2022 afholdes i Aarhussalen, traktementet ændres til smørrebrød samt 

der udvides med kaffe/te.  

Eventuelt 

Der udarbejdes en mødeliste til bestyrelsen. 

Der blev fremlagt et forslag til ”SÅDAN STILLER DU FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN” til behandling 

på næste bestyrelsesmøde. 

Drøftet ny tekst om regler for hæk, nu hvor forslaget om biodiversitet i hækken er er vedtaget. Det tages 

med i de ordensregler vi skal redigere.  


