
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 4. august 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 02.06.2021 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Mail af 7. juni Opdatering på marketenderiet 

Der er nu kommet en ændret mulighed for at købe ind i marketenderiet med køb af brik. Der er meldt ud til 

kolonisterne i Nyhedsbrev nr. 4. Vi evaluerer om et år i SOFO om det har været et godt tiltag. 

Mail af 9. juni Sissel Bergfjord – H/F Ishøj Søndergaard Novellesamling om kolonihaver. 

Henviser Kolonihavebladet. 

Mail af 5. juli fra have om marketenderiet  

Drøftet henvendelsen. Vi svarer at vi vil tage den med til drøftelse på næste SOFO-møde, da vi som 

bestyrelse ikke alene kan agere i forhold til marketenderiet 

Mail af 10. juli fra have om trailerparkering ved marketenderiet 

Er besvaret med oplysning om at vores ordensregler ikke gælder på P-pladsen og det har været drøfte i 

SOFO uden løsning. 

Mail af 14. juli fra have om skralde ø ved marketenderiet. 

Bestyrelsen synes det er en god ide at ændre sammensætningen og tager med på næste møde i SOFO til 

oktober. 

Opfølgning på aktiviteter 2021 

Der tages kontakt til udvalgte for at få offentliggjort en kalender. 

Nyt fra kasserer  

Orientering om regnskabet pr. 31. juli 2021. Der var ingen bemærkninger og status taget til efterretning. 

Drøftet redigeret 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: 

Ny ventelisteprocedure godkendt. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Orientering om at der har været dialog med gartneren for at få udført de besluttede opgaver fra sidst møde 

og det vil ske i august: 

• 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. 

• Sætning af overkørsels/rabatkantsten i 4 indkørsler for at undgå vand i havegange. 

• Find stophaner til vand i havegangene iflg. aftale - hæves til grus overkant. 

• Styne hæk ved indkørsel til asfaltvej 

• Fjerne bautasten ved asfaltvej ved havegang 4 



 

Der tages kontakt til asfaltfirma for at få udført de sidste arbejder. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

Udvalget har været på vurderingskursus, hvilket er obligatorisk hvert andet år for at kunne være 

vurderingsperson. 

Der er kommet nye regler, der betyder at nyrenoverede gamle huse kan få tillæg for renoveringen, selvom 

huset er afskrevet. 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Kredsen holder ferie til 10. august. 

Havesalg 

Der kommer 2 haver til salg i efteråret ind til videre. 

Havevandring 

Næste havevandring er i august. 

Vand 

Der er nu i sat elektronisk ur på hovedhanen. 

Generalforsamling 1. september 

Der er pt. 62 tilmeldte. 

Der udsendes reminder med opfordring til at overveje at stille op til de vakante suppleantposter. 

Bestyrelsen delte de forskellige opgaver. 

Eventuelt 

Ingen bemærkninger 


