
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. august 2022, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 
 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 16.06.2022 

Beslutning: 

Dagsorden og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Svar fra kommunen om dispensation af hæk højde asfaltvej. 

Der er kommet svar fra kommunen som er positiv, dog indebærer en dispensation at alle 4 haveforeninger 

ønsker dette. Der er rettet henvendelse til de 3 andre foreninger, hvor der pt. er positivt svar fra HF 

Oldhøjen. 

Status på P-vagt-ordning. 

Der afventes svar fra kommunens færdselsudvalg. Desværre er den nuværende sagsbehandler fratrådt sin 

stilling og vi har derfor efterspurgt, hvem der nu er sagsbehandler på sagen. 

Status på vandsituationen 

Vi har været i dialog med Aarhus Kommune vedrørende skaden på vores vandledning.  Det har resulteret i 

at kommunen har bevilget foreningen 50.000 kr. fra kloakeringspuljen til dækning af skadevirkningerne. 

Afgørelse af årets præmiehavevindere. 

Der er komet opgørelse over årets præmiehaveindre fra Aarhuskredsen. Foreningen er tildelt en 

ærespræmie og to 1. præmier samt en præmie for børnevenlig have. Vinderne orienteres og offentliggøres 

på hjemmeside og opslagstavler. 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 pr. 31.07.2022 

Kort status blev givet af formanden. Bestyrelsen tog denne til efterretning. 

Haveleje 

Der er klargjort opkrævning af haveleje som forfalder i september. 

Orientering fra gartneransvarlig 

Der har været afholdt et positivt møde med gartneren for gennemgå de opgaver der løses i henhold til 

kontrakten.  

Der er indhentet tilbud fra anden gartner for at sammenligne prisniveau.   

Når de to tilbud foreligger, drøfter bestyrelsen det videre forløb. 

Beslutning: 

Gartneren bedes om at foretage følgende: 



 

Styning af udhængende træer og buske på bagvejen 

Opretning af skilte ved havegang 2 og 3. 

Der tages først stilling på etablering af vilde blomster på bagvejen ved næste Generalforsamling. 

Der indkøbers en læs stabilgrus til huller i bagvejen. En kolonist har tilbudt at stå for opfyldning når der 

kommer huller. 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Drøftet hvordan bestyrelses stiller sig, når vi ser at der bygges uden at vi er orienteret eller kan se at der 

ikke er indhentet byggetilladelse. 

Beslutning: Vi skriver ud i næste nyhedsbrev at kolonister bedes orientere bestyrelsen ved alle former for 

byggeri, også byggeri der ikke behøver en byggetilladelse såsom legehus og drivhuse. 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er igangsat en bæredygtighedskampagne fra Kolonihaveforbundet. Vi har oplyst om denne på vores 

opslagstavler og på Face Book siden Oldjordens kolonister. 

SOFO 

Der vil blive indkaldt til møde i SOFO i efteråret hvor nogle af emnerne bland andet er P ordning, 

marketenderi, hæk højde på asfaltvej og kommunikation. HF Oldjorden er pt. ansvarlig for at etablere og 

stå for møderne. 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Mislighold af have 
Der sker ikke noget i haven, haven ser ikke godt ud og der er ikke klippet hæk. Have lejeren blev kontaktet i 

starten af sæsonen med henblik på at få gjort noget ved haven, det har ikke hjulpet. 

Beslutning: Haven får en henstilling om at få bragt haven i orden. 

Etablering af vandgrupper på de enkelte havegange 
Som det blev besluttet på generalforsamlingen skal der findes en vandansvarlig fra hver havegang for at der 
kan åbnes for vandet i vinterhalvåret i de respektive havegange. 
Der skal udfærdiges mail/brev til kolonisterne om proceduren. 
 
Beslutning: Der laves et udkast til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

 

Drøftelse af mail fra have om hule i træ 

Beslutning: Bestyrelsen opfordrer kolonisten til at fremsætte et forslag til behandling på næste 
generalforsamling. 
 
Drøftelse af mail fra have om marketenderiet 
 
Beslutning: Bestyrelsen besvarer mail og orienterer om at sagen er drøftet på sidste generalforsamling 
og at vi er 4 foreninger, der skal være enige om eventuelle tiltag. 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 



 

Drøftelse af mail fra have om fartproblemer på bagvejen 
Punktet er tidligere drøftet og sat på pause indtil p-ordningen var klarlagt. Da dette trækker ud, er vi nødt 
til at handle, det er besluttet på sidste generalforsamling efter det forslag der er udarbejdet af en nedsat 
arbejdsgruppe. 
 
Beslutning: Der skal etableres fartdæmpning.  Det undersøges om vi må etablere fartdæmpning 
hvorefter der tages tilbud hjem inden iværksættelse. 
 
Afholdelse af Præmiefest 2022 
Det blev kort vendt på den sidste generalforsamling om vi ikke skulle kombinere en sensommerfest med 
præmieoverrækkelse i vores egen forening. Der er ikke meldt nogen dato ud i år og der er ikke den 
nødvendige tid til at arrangere en fest i år. 
 
Beslutning: Årets vindere inviteres til Aarhuskredsen præmiefest med partnere og bestyrelsen. 
Ved sæsonstart næste år udmeldes der en dato for hvornår vi afholder sensommerfest med 
præmieoverrækkelse. 
 

Eventuelt 
Generalforsamling 2023 bliver den 15. marts 2023. 


