
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 2. juni 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 03.05.2021 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Status have der har været i retten 

Huset er nu vurderet og skal sættes til salg. 

Henvendelse fra have om parkeringsproblemer på bagvejen 

Er besvaret med henvisning til at vi afventer en GF-beslutning. 

Henvendelse fra have om vand på havegang 4 

Besvares med henvisning til at vi har haft en ingeniør til at kigge på det og at det drejer sig om 

overfladevand. Er det et problem for den enkelte have, kan det løses ved at etablere en faskine, men det er 

for egen regning. 

Henvendelse fra have om marketenderiets åbningstider 

Besvares med at bestyrelsen heller ikke finder det i orden og at vi er opmærksom på at aftalen om 25 

timers åbningstid ikke opfyldes, tager problemstillingen med til næste møde i SOFO (Solvangen, Oldhøjen, 

Frydenlund og Oldjorden), som endnu ikke er berammet. 

Henvendelse fra have om spindemider i hækken 

Besvares med at bestyrelsen ikke ønsker at iværksætte sprøjtning af hensyn til fugleunger og biodiversitet, 

men derimod opfordrer vi den enkelte have som har et problem, til at bruge en løvrive eller kost til at 

begrænse angrebet. 

Aktiviteter 2021 

Drøftet mulige aktiviteter i 2021 såsom plantebytte dag /øl-vand ved container/foredrag ved konsulent. 

Aktivitetsudvalget kontaktes om de er klar til at arrangere, såfremt de ikke har tid, tager bestyrelsen 

initiativ. 

Nyt fra kasserer  

Der blev orienteret om regnskabet pr. 31. maj 2021. Der var ingen bemærkninger og status taget til 

efterretning. 

Drøftet ideoplæg om ny ventelistepolitik. Hovedelementer og baggrund for oplægget er at minimere 

arbejdet med optagelsen på ventelisten, sikre at dem der ønsker at stå på listen, gør en aktiv indsats og 

præciserer de nærmere regler og eventuelle sanktioner. 

Beslutning: 

Oplægget blev godkendt og lægges på hjemmesiden og vil være den fremtidige procedure. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Der blev orienteret dialog med gartneren for at få klippet græs langs asfaltvejen og igangsat ukrudt 

bekæmpelse på bagvejen langs skel til villaerne. 

Sten ved hæk i have 132 flyttes ud. 



 

Drøftelse af tilbud på bagvej mm. 

Opfyld-udlægning af ca. 3-5 m3 knust asfalt i eks. huller på bagvejen. Afret samme hele vejen i gennem. 
Alle huller vibreres efter opfyld. 
Beslutning: 

Godkendt til iværksættelse. 

I alt 6 stk. tværgående afvandningsbump - kørehastigheds sænkning. 

Beslutning: 

Udsættes til beslutning på generalforsamlingen i september. 

Sætning af brosten ca. 200 cm. afstand for markering af parkeringsareal op langs naboskel. 
Beslutning: 

Udsættes til beslutning på generalforsamlingen i september. 

Nedskæring af træ havegang 1 ca. 3-5 meter over hvor forgreningen starter. 
Beslutning: 

Pris genforhandles inden iværksættelse. 

Sætning af overkørsels-/rabatkantsten i 4 indkørsler for at undgå vand i havegange. 
Beslutning: 

Afventer løsning fra Aarhus kommune og Brd. Møller. 

Find stophaner til vand i havegangene iflg. aftale - hæves til grusoverkant. 

Beslutning: 

Afventer løsning fra Aarhus kommune og Brd. Møller. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Et ordinært medlem stopper i vurderingsudvalget og suppleanten indtræder. 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Orientering om møde med byggeudvalget den 18/5 om byggesyn. Fremover behøver bestyrelsen ikke at 

være til stede, der skal bare orienteres om dette til de enkelte haver om synet og hvordan retningslinjerne 

for byggesyn er. Vi bliver dermed formidlere af et byggesyn og har den enkelte have spørgsmål kan disse 

stiles til byggeudvalget. 

Kredsen har orienteret udtagning af præmiehaver 2021, der er lavet aftale om at Frydenlund kommer hos 

os den 9. juni med opstart kl. 17. Vi udtager præmiehaver i Frydenlund den 17/6 kl. 14-18.   

Beslutning: 

Kolonisterne orienteres om regler. 

Orienterede om møde med kredsen den 1/6 om adkomst. Besøget gav ikke mere klarhed end vi har i dag 

og heller tilbud om hjælp fra Kredsen, de mener at det alene er et anliggende mellem sælger og køber. 

 

Kolonihaveforbundet nyhedsbrev maj 2021 

Beslutning: 

Udsendes til kolonisterne sammen med advisering af udtagning af præmiehaver. 



 

Havevandring 

Havevandringen i maj gav bemærkninger til 59 haver. Bestyrelsen mener at det er et højt tal.  

Næste havevandring er i juni. 

Vand 

Kontrol af vandure er tilendebragt, vi har ikke fået den endelige rapport endnu. Der mangler kontrol i 2 

haver, ingen låse er blevet klippet. 

Eventuelt 

Vi anmoder om at bestilling af ekstra tømning i juni den 25.06 – 28.06 (2 grønt) på grund af hækkeklip. 

Næste møde er i august.  


