
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 17. november 2022, Haveforeningen Oldjorden  
 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 12.10.2022 

Der var følgende tilføjelser til dagsordenen pkt. 6 ”Arkivering af tegninger i forbindelse med nybyggeri” og 

nyt pkt. 14 ”Foredragsaften med Nippin”. 

Beslutning: 

Dagsorden med de tilføjede punkter og referatet godkendt. 

Gennemgang af aktuel aktionsliste 

Se nederst. 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Orientering fra formanden 

Dispensation af hæk højde asfaltvej 

Der afventes stadig officiel skrivelse fra Aarhus kommune – rykket for svar 9/11. 

Status på Bom løsning 

Modtaget svar 17/11 – afventer lige et endeligt OK. 

Status på henstilling til have 

Er afsendt med afleveringskvittering, sendes også på mail. 

Status på henstillinger til 2 haver 

Er afsendt på mail med frist til sæsonstart. 

GF 15. marts 2023 – Aarhussalen er bestilt – dirigent forespurgt - Flytning af GF-dato 

GF flyttes til den 14. marts kl. 17 – 21. 

 

Havesalg af have 

Der er fremvisning lørdag den 19. november kl. 13:00 med 7 fra ventelisten   

Vinteropbevaring af ny trailer 

Ny trailer bliver stående, men kan ikke anvendes – dækkes af med presenning. 

Orientering fra kassereren 

Status årsregnskab 2022 pr. 09.11.2022 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Den nuværende betalingsfrist 

Betalingsfristen ligger i øjeblikket den 10. i en måned, dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til almindelige 

lønudbetalinger og derfor drøftedes det at flytte denne frem til den 1. i måneden forud for perioden som 

havelejen dækker. 



 

Beslutning: Betalingsfristen rykkes så den falder den 1. april og den 1. oktober fra 2023. 
 
Orientering fra gartneransvarlig 

Skilte til havegang 2 og 3 er endnu ikke rettet op. 

Beslutning: Der sker opretning inden sæsonstart 2023. 
 
Orientering fra vurderingsudvalg og byggeansvarlig 

Der var byggesyn i 2 haver den 24. oktober, begge blev godkendt. 

Næstformanden har deltaget i det første møde i Aarhuskredsens arbejdsgruppe om byggeregler mm. 

Arkivering af tegninger i forbindelse med nybyggeri sker i vores drev sammen med den godkendte 

byggeansøgning. 

Beslutning: Når der er haver der skal sælges udskrives alle dokumenter fra den pågældende have fra 

drevet og udleveres til vurderingsudvalget. 

Orientering fra Kreds og kolonihaveforbund 

Aarhuskredsen har fået ny hjemmeside. 

Der ligger referat fra det sidste afholdte dialogmøde på Aarhuskredsen hjemmeside 

SOFO 

Kort gennemgang fra mødet i SOFO afholdt den 13. oktober. 

HF Solvangen overtager ”formandskabet” i 2023-2024 efter HF Oldjorden. 

Der er igangsat indhentning af tilbud på nyt skilt ved indkørslen til de 4 haveforeninger nederst på 

asfaltvejen. 

PUNKTER TIL DRØFTELSE  

Opfølgning på revision af hjemmeside 

Revision af hjemmesiden vil foregå hen over vinteren 22/23. 

Status på vandaflæsning og åbning for vintervand  
Den sidste aflæsning blev indmeldt den 17/11 (sidste frist var 6/11). 
Der forsøges åbnet for vintervand lørdag den 19/11 kl. 12:30 
 
Beslutning: Der pålægges de haver (ca. 25 stk.) der ikke har indmeldt vand til tiden et gebyr på kr. 100 jf. 

ordensreglerne. 

Drøftelse af mail fra have om maksimal træhøjde 
 
Beslutning: Bestyrelsen ønsker ikke at stille forslag om maksimal træhøjde. 

 

Drøftelse af mail fra have om henlæggelse af midler 

Bestyrelsen drøftede de fremsendte forslag, mente ikke det er nødvendigt endnu med en øgning af 

havelejen, det kan godt vente et år. Ønskede heller ikke at der kun henlægges midler til vandreparation, 



 

men gerne til en bredere portefølje. Vi har en driftskapital på ca. 400.000, som vi mener er nok til at sikre 

likviditet. 

Beslutning: Forslaget drøftes med den pågældende have 
 
Drøftelse af nye krav til affalds sortering 
Bestyrelsen drøftede om det får betydning for vores blandede container, som der ikke er krav til i dag. 
 
Beslutning: Der tages kontakt til den containeransvarlige. 
 
PUNKTER TIL BESLUTNING 

Foredragsaften med Nippin 
 
Beslutning: Der planlægges med et tilbud til kolonisterne om et foredrag den 26. januar 2023 
havekonsulenterne Nippin. 
 

Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede kort hvem der ønsker at fortsætte i bestyrelsen, punktet tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 


