
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 6. april 2022, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 21.02.2022 

Beslutning: 

Dagsorden og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Kontakt til kredsen om dispensation af hæk højde til 1,80 mod asfaltvej. 

Der er skrevet en dispensationsansøgning til Aarhuskredsen. Afventer svar. 

Status på P-vagt-ordning 

Oldhøjen og Oldjorden har fået godkendelse på deres respektive generalforsamlinger. Frydenlund kunne 

ikke opnå flertal på deres generalforsamling og Solvangen har endnu ikke afholdt deres. 

Reelt betyder det at forslaget er faldet, da det var en forudsætning, at der skulle være konsensus. 

Vi har i Oldjorden forespurgt Q-Park om der kan etableres P-vagt dækkende bagvejen, der afventes svar. 

Status på vandforbrug 

På trods af en ihærdig indsats har det ikke været muligt at finde årsagen/lækagen til det unødigt store 

vandforbrug. 

Vi har kontaktet et professionelt sporingsfirma for se om de kan finde lækagen. Firmaet kan først komme 

efter påske. Det betyder at bestyrelsen har besluttet på baggrund af det udarbejde notat, at lukke for 

vandet mellem kl. 23:00 og 07:00 på hovedventilen. Dette meddeles kolonister sammen med en beskrivelse 

af beregningen for hvor meget det koster foreningen/en have pt. 

Estimat på nuværende vandspild  

Forventet vandspild:   m3 0,6 pr. time 

Antal haver:   142  

Pris pr. m3 vand (2021)   49,04 kr. 

  Haveforeningen Pr. have 

Vandspild m3 kr. m3 kr. 

Time 1              29 kr.  0             0 kr.  

Døgn 14            706 kr.  0             5 kr.  

Måned 438       21.482 kr.  3         151 kr.  

År 5.256     257.754 kr.  37      1.815 kr.  

 



 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 

Kort status blev givet. Bestyrelsen tog denne til efterretning. 

Haveleje 

Alle har betalt efter et par rykkere. 

Venteliste 

I år har bestyrelsen afprøvet en anden metode til at blive opskrevet på ventelisten. Grundideen har været 

at man skal gøre noget aktivt og bevæge sig op i vores haveforening og lægge en ansøgning i en given 

postkasse. Det er der 63 der har gjort, og der vil så blive trukket lod om de ledige ventelistepladser.  

Status er at 44 har fornyet deres ventelisteplads, 31 har ikke fornyet deres plads, vi har solgt 5 haver i 2021, 

så der er 36 ledige pladser der skal fyldes op. 

Skattefri godtgørelse 

Der vil blive udbetalt skattefri godtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmer.  

Orientering fra gartneransvarlig 

Huller på bagvejen er nu udbedret. Som forsøg er der opsat vandafledning ved havegang 4, for at se om det 

kan tage det store vandtryk i bunden af bagvejen. Bestyrelsen afventer forsøget inde der iværksættes 

yderligere vandafledning længere oppe på bagvejen. 

Der er sat ny stophane på vandledningen til havegang 1, da det har vist sig umuligt at finde den oprindelige. 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Der forestår salg foreløbigt salg af 3 haver i starten af sæsonen. 

 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er netop udbudt vurderingskurser fra Kredsen. Foreningen har nogle stykker der skal på kursus. 

Der er kommet to nyhedsbreve fra Kolonihaveforbundet. De drejer sig primært om at hjemmesiden er 

revideret. 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Evaluering af generalforsamling 

Det var en god generalforsamling med dejligt mange deltagere. 

Der var tilfredshed med sted og forplejning. 

Tiden var presset, så vi starter kl. 17 næste år. 

Vi skal have drøftet rollefordeling næste år, referent og mikrofonholder uddelegeres. 

Vi booker Aarhussalen igen. 

Marketenderiet 

Der blev omdelt en skrivelse fra marketenderiet om sæson 2022 på generalforsamlingen. Skrivelsen var 

ikke kendt af bestyrelsen eller SOFO. Drøftelsen af indhold tages op i SOFO. 



 

Opslagstavler – køleskabsopslag 

Der er indkøbt nye opslagstavler og udarbejdet et revideret kølskabsophæng. Opslagstavlerne hænges op i 

påsken, det betyder at der ikke opsættes nye opslag før de nye tavler er på plads, indtil da må man kigge på 

hjemmesiden. 

Køleskabsophæng omdeles snarest.    

PUNKTER TIL BESLUTNING 

Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Gitte have 14 Gartner/udeareals ansvarlig 

Tina have 35 Næstformand og byggeansvarlig 

Stine have 59 Sekretær 

 

Bestyrelses back up til frivillige: 

Aktivitetsudvalg Stine have 59 

Container  Gitte have 14 

Havevandring  Gitte have 14 

Præmiehavegruppe Søren have 131 

Trailer  Søren have 131 

Vand  Gitte have 14 

 

Suppleanternes rolle i bestyrelsen 

Bestyrelsen drøftede hvordan suppleanterne kunne inddrages i bestyrelsesarbejdet og deres eventuelle 

deltagelse. 

Beslutning: 

1. suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod som øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog 

uden stemmeret. Denne modtager alt materiale til møder som den øvrige bestyrelse får. 

Bliver det nødvendigt at 1. suppleanten skal indtræde i bestyrelsen rykkes næste suppleant op i rækken.  

2, 3, og 4 suppleant modtager udkast og endelig dagsorden til bestyrelsesmøderne som orientering. De kan 

komme med forslag til dagsordenen til behandling i bestyrelsen.  

Reviderede ordensregler 

Beslutning: 

Udover de på generalforsamlingen godkendte ordensregler besluttede bestyrelsen på baggrund af 

drøftelsen på generalforsamling at præcisere § 1 stk. 1 med følgende tekst om helårsbeboelse: 

”Overtrædelse heraf medfører opsigelse af lejemålet jf. Standardlejevilkår for leje af havelod under 

Kolonihaveforbundet (foreninger på lejet jord) §10. stk. 3: Ophævelse af lejemålet” 

 



 

GDPR-regler. 

Bestyrelsen reviderede og gennemgik bestyrelsens GDPR-regler.  

Beslutning: 

Det er alene bestyrelsesmedlemmer der har adgang til foreningens mailsystem, digitale arkiv og fysiske 

arkiv af hensyn til personfølsomme oplysninger. 

Eventuelt 

Vi skal have revideret vores hjemside, den gennemgås på næste møde. 


