
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 16. juni 2022, Haveforeningen Oldjorden 

(EKSTERNT) 
 

Æstetisk vandretur forud for bestyrelsesmødet. 

 

Generelt mener bestyrelsen at vi har en flot og velholdt forening. 

Havevejsskilte, for at friske dem op kunne de gives en gang maling. 

Der kunne bestilles nogle klistermærker der kunne sættes på skiltene med vores logo.  

Nederst ved indkørslen på bagvejen kunne der etableres 

sommerblomster i stedet for ukrudt der sprøjtes. Vi snakker 

med gartneren om pris. 

Affaldsøer trænger til at blive rengjort og træværket trænger til 

algefjerner/maling. Vi prøver at aktivere folk fra 

frivillighedsgruppen. 

Ukrudt i hæk og hegn mod gammel fodboldbane ser ikke godt. 

Vi taler med gartneren om bekæmpelse. 

Kloak ved den ny vandafledning ved havegang 3 skal renses op. 

Trailerparkering, knækkede fliser erstattes og pladsen rettes op og der luges. 

Der tages ikke stilling til etablering af flere vandafledninger på bagvejen før vi har fået godkendt P-kontrol. 

Indgangskilet til de 4 haveforeninger nederst på asfaltvejen skal udskiftes, det er der lavet aftale om i SOFO. 

Gammelt skilt omkring havegang 2 fjernes. 

Alle sten langs asfaltvej rykkes væk fra hæk og placeres i fugleflugtslinje. 

Området omkring cementlåg til stophaner efterfyldes med ral. 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 18.05.2022 

Beslutning: 

Dagsorden og referatet godkendt. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Kontakt til kredsen om dispensation af hæk højde asfaltvej. 

Forespørgsel er videresendt fra kredsen til kommunen 

 



 

Status på P-vagt-ordning. 

Sagen er sendt til udtalelse i kommunens færdselsudvalg. 

Status på vandsituationen 

Vi har opgjort regningen for sporing, reparation, udskiftning af hoved ur samt vandforbrug på grund af 

vandlækagen til ca. 121.000 kr. Vi har henvendt os til Aarhus Kommune, asfaltfirmaet og 

kloakentreprenøren for at se om vi kan få nogle af pengene retur, da bestyrelsen mener at skaden er sket 

enten under asfaltering eller kloakeringsarbejdet. 

Orientering om dialog med containeransvarlig 

Svært at finde plads til 3 containere, ofte biler i vejen og politiet kontaktes. Skal vi droppe en 

containerweekend, der er ikke fyldt op med grønt affald? Stadig høj fart på trods af afløbsetablering. 

Kolonister kontakter frivillige privat, vi skriver om forretningsgangen i nyhedsbrev. Hvem der har kontakten 

til Johs. Sørensen er aftalt med ny mand på kontoret. Varebiler læsser om på vores område om 

aftenen/natten og parkerer hos os. Forventer at nogle af problemstillingerne forsvinder når vi får privat 

parkerings kontrol. 

Orientering om tilbagemelding på mail om hule i træ 

Har talt med havejeren som har lovet at få dækket af. 

Orientering om henlagt købesum fra tvangssolgt have 

Har modtaget svar fra Jura – Kolonihaveforbundet. Svaret giver ikke mening, så vi hare spurgt igen. 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 pr. 07.06.2022 

Kort status blev givet. Bestyrelsen tog denne til efterretning. 

 

Kassebeholdning 

Bestyrelsen drøftede den problemstilling at vi er begyndt at tære på vores kassebeholdning. Det kan ikke 

fortsætte, derfor er det nødvendigt at drøfte hvor stor kassebeholdning vi skal ligge inde med for at kunne 

drifte foreningen. 

Der kan eventuelt besluttes en % regulering, det kan også være et bestemt beløb i et par år for at 

konsolidere foreningen. Bestyrelsen er enige om at vi ikke er en sparekasse, men den nødvendig kapital 

skal være til stede så der også er plads til uforudsete udgifter såsom den sidste større regning i forbindelse 

med vandlækagen. 

Beslutning: I forbindelse med udarbejdelse af budget 2023, tages der beslutning om en eventuel stigning 

af havelejen til forlæggelse på generalforsamlingen. 

Orientering fra gartneransvarlig 

Drøftet gartnerens manglende vedligehold – bestyrelsen tager kontakt til gartneren 

Havevandring fortages i juni, der er ingen havevandring i juli. 

Der udarbejdes plan for efterårssæsonen. 



 

Præmiehaver 2022 

Charlottehøj har været på besøg og udtaget 6 haver til nominering, hvoraf 3 skal vælges af 

havekonsulenten som præmiehaver. Der er en børnevenlig og en miljøvenlig have. 

Der kan muligvis blive tale om en foreningspræmie. 

Bestyrelsen drøftede hvordan en sådan kunne udloddes. Et forslag var at ud af de 6 nominerede kunne en 

de 3 haver der ikke får præmie udvælges af foreningens kolonister. 

Vi drøftede om det er muligt selv at holde præmiefest i år. Kan vi nå det? 

Beslutning: Det undersøges hvornår vi får besked om ved hvem der er præmiehaver og hvornår vi 

modtager præmier til overrækkelse. Derefter kontaktes aktivitetsudvalget for at høre om vi kan nå at 

arrangere noget i år. 

Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Der er solgt en have mere, så vi er oppe på 2 haver i år. Der er en mere på vej. 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Der er kommet Nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet og fra Aarhuskredsen 

SOFO 

Der er valgt ny formand i Solvangen. Vi har hørt uofficielt at der stemt nej til privat P-kontrol i Solvangen. 

 
PUNKTER TIL DRØFTELSE 

Det daglige bestyrelsesansvar 
Hvad ser vi, hvad skal vi se og hvad gør vi! 
 
Bestyrelsen drøftede hvordan vi agerer når vi som bestyrelse selv ser noget i foreningen, der ikke er tilladt. 
Det kan være ulovligt byggeri, ulovlig parkering af trailere, for høje hække, ulovlig parkering i havegange 
også af håndværkere, støjende adfærd fra haver og for stor hastighed og meget andet. 
 
Udgangspunktet og holdningen er at vi er vores bestyrelsesansvar bevidst, men samtidig ønsker vi ikke at 
gå rundt og være politibetjente. Vi ønsker og går ind for at være en dialogbaseret bestyrelse. 
 
Medlemsklager drøftes altid i bestyrelsen og besvares af denne. 
 

Beslutning: Der var enighed om at ulovlige hændelser bringes frem på de enkelte bestyrelsesmøder og at 

en samlet bestyrelse træffer beslutning om eventuelle konsekvenser og hvordan vi indleder en dialog om 

forholdende. 

Opfølgning på revision af hjemmeside 

Vi er i gang med løbende revision af vores hjemmeside så den er up to date. 

 

 



 

 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

Transparens af udgifter til bestyrelsesmedlemmer/frivillige/salg/vurderinger 

Der er transparens for disse udgifter i vores regnskab som forelægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen 

drøftede hvordan udgifterne fastsættes. 

Beslutning: Der var enighed at bestyrelsen årligt lige efter generalforsamlingen fastsætter størrelsen af 

udgifter til bestyrelsen/frivillige/salg/vurderinger. 

Eventuelt 

Et bestyrelsesmedlem har deltaget i Web-kurset Jura 2, det har givet god indsigt i bestyrelsesarbejdet. 

Opfordring til at deltage i kurserne er hermed viderebragt. 

Næste bestyrelsesmøde er den 10. august kl. 18-20. 


