
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 24. juni 2020, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 18.05.2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning på have der er i retten. 

Intet nyt. 

Masterplan bagvejen 

Der er netop kommet svar på henvendelse til Aarhus kommune om etablering af fartdæmpere på bagvejen 

private fælles veje. 

Beslutning: 

Der udarbejdes en masterplan i vinterhalvåret til fremlæggelses på generalforsamlingen i 2021. 

Køleskabsophæng 

Ros til ide og omdeling. Positive reaktioner fra kolonisterne. 

Salg af 2 haver 

Der er solgt 2 haver med et begrænset antal emner fra ventelisten pga. Corona. 

God sommer 

Bestyrelsen holder sommerferie i juli. 

Beslutning: 

Der indsættes en svarmail med en ferie hilsen på info@oldjorden.dk 

Nyt fra kassereren  

Vandlånet er indfriet. 

 

Nyt fra gartneransvarlig 

Gartneren er i gang igen efter Corona med at passe vores område som aftalt. 

Vi har modtaget en henvendelse fra en nabo på bagvejen. Arbejdet er pt. sat i bero. 

Beslutning: 

Gartneren om at fjerne ukrudt og trække lidt jord væk og så så græs på skrænten ved den pågældende 

nabo. 

Der har været drøftelse med kommunen og entreprenøren om en løsning af vandafledning til bagvejen fra 

en have på havegang 7. 

Havevandring juni 

Juni vandringer er fortaget og der er kigget efter følgende (se i øvrigt hjemmesiden): 

mailto:info@oldjorden.dk


 

Der ses efter om hækkene er friholdt for fremmede vækster. Der ses efter om der er luget i hække og 

havegange. 

 

Der er ca. 30 haver der modtager en bemærkning om fremmede vækster/manglende lugning. 

Bestyrelsen drøftede dens holdning til konsekvens ved gentagne bemærkninger til samme havejer. 

Beslutning: 

Ved tre bemærkninger i samme sæson tages der personligt kontakt til havejeren for at få en aftale om en 

løsning forholdet. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der er vurderet 1 have i juni. 

Bestyrelsen drøftede indsatsen overfor ulovligt byggeri. 

Beslutning: 

Der tages kontakt til de haveejere hvor der foretages ulovligt byggeri med en henvendelse om at få 

byggeriet lovliggjort eller nedtaget. 

Vurdering, fremvisning og salg af haver 

Ny beslutning om vurdering salg og fremvisning 

Beslutning: 

Vi fortsætter med samme procedure med forholdsvis få emner fra ventelisten til fremvisning og salg som 

under Corona krisen. 

 

Nyt fra Kreds og forbund 

Der er kommet besked fra Aarhuskredsen om udtagning til præmiehaver 2020. Præmiefesten i år er 

annulleret.  

 

Kolonihaveforbundet vil fortage en stor medlemsundersøgelse, undersøgelsen starter i uge 28 (onsdag 08. 

juli) og har svarfrist d. 24. august. Der vil komme direkte mail til de enkelte kolonister. 

Generalforsamling HF Oldjorden 2020 

Drøftet muligheden for afholdelse af den udskudte generalforsamling. Den kan eventuelt afholdes på P-

pladsen. Vi prøver at inddrage aktivitetsudvalget i afholdelsen. 

Beslutning: 

Vi afholder generalforsamling den 26/8 kl. 18 på P-pladsen. 

 

Kloakering 

Status: Kloakeringen er afsluttet. Der er modtaget og udsendt fejl og mangelskemaer til kolonisterne. Der 

afholdes afslutningsforretning 26. juni 2020. 


