
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 3. maj 2021, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst den 07.04.2021 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Status have der har været i retten 

Der har været afholdt fogedforretning, låsene er udskiftet og huset ryddes af flyttefirma. Derefter bliver 

huset vurderet og solgt. 

Henvendelse fra have om øget regnvand på havegangene 

På grund af højden på den nye asfaltbelægning og asfaltering ind i havegangene er vandet begyndt at løbe 

ind i havegangene og ikke som før ned ad bakken. 

Beslutning: Bestyrelsen tager et møde med vores gartner for at se om der kan findes en løsning på 

kantproblemet langs asfalten. 

Henvendelse fra have om offentliggørelse af åbning af venteliste 

Vores nuværende ventelistesystem kræver mange resurser. Der er et stort ønske om at få en kolonihave fra 

mange.  Vores loft med ca. 80 på ventelisten er fornuftigt set i forhold til det antal haver der sælges i 

sæsonen. Men en anden procedure for optagelse på ventelisten skal udtænkes som er knap så resurse 

tung, samtidig skal det sikres at egne kolonister også orienteres om åbning af ventelisten. 

Beslutning: 

Punktet venteliste sættes på som beslutningspunkt til næste bestyrelsesmøde. 

Artikel om byggeansøgninger i Aarhus Stiftstidende. 

På baggrund af artiklen påtænker bestyrelsen at fremsætte et forslag til næste generalforsamling i Aarhus 

Kredsen om at etablere en digital løsning for byggeansøgninger. 

Webinarer Kolonihaveforbundet og medlemsundersøgelse 

En opfordring om at deltage i kolonihaveforbundets kursusudbud såvel digitalt som fysisk. 

 

Der ligger en beskrivelse og et resultat af den store medlemsundersøgelse som Kolonihaveforbundet har 

gennemført på forbundets hjemmeside. Bestyrelsen fremsætter forslag om gennemgang af undersøgelsen 

på næste generalforsamling i Aarhus Kredsen. 

Bevaringsværdige træer mail fra AAK 26. april 2021 

Bestyrelsen har modtaget brev om opmærkning af bevaringsværdige træer. 

Beslutning: 

Bestyrelsen kontakter de haver hvor der står bevaringsværdige træer, når vi modtager en opdateret 

oversigt fra Aarhus Kommune. 

Nyt fra kasserer  

Regnskabet pr. 1. maj 2021. Regnskabet ser meget fornuftigt ud.  Likviditeten er i orden. Foreningen har 

ikke samme udgiftsniveau pga. Corona som vi plejer, derfor har vi et lidt større overskud end budgetteret. 



 

Men der udstår stadig nogle mulige udgifter til undersøgelsen af den store manko vi har i vandforbrug som 

kan resultere i udgifter til vandure.  

Nyt fra gartneransvarlig 

Arbejdet med såning af græs på asfaltvejen skylles væk. Bumpene er ikke færdige, de mangler et slidlag og 

der mangler nogle natursten, som vi er blevet lovet mellem havegang 7 & 8. Der mangler også at blive 

asfalteret ved den lille p-plads ved havegang 1. 

Beslutning: 

Der tages kontakt til Aarhus kommune for at få løst de sidste opgaver. 

Nyt fra vurderings- og byggeansvarlig 

der er foreløbig indmeldt 1 have til vurdering i august. 

Der er rigtig mange byggespørgsmål- og sager, så bestyrelsen drøftede løsningsmodeller til at aflaste 

opgaven. Det kan blive nødvendigt at udvide bestyrelsen med en person, med det arbejdspres der ligger. 

Dette kan tidsligst ske med et forslag til en vedtægtsændring til den ordinære generalforsamling 2022.    

Beslutning: 

Bestyrelsen drøfter ved sæsonafslutning om der skal stilles forslag om at bestyrelsen skal udvides. 

Der er sket ændringer på værdien af EL ved vurdering.  

Beslutning: 

De haver som ikke tidligere har fået en pris på EL i forbindelse med den vurdering der blev foretaget ved 

køb af haven, får en særskilt pris på EL og stikledning fastsat af vurderingsudvalget på baggrund af årlige 

oplysninger fra forsyningsselskabet. De haver hvor der fremgår en EL pris fra seneste vurdering fortsætter 

med denne ved eventuelle kommende salg. 

Nyt fra Kreds og kolonihaveforbund 

Aarhus kredsen har meddelt at de er genåbnet. 

Havesalg 

Der er solgt 2 Haver eksternt en pr. 1/5 og en pr. 1/6.   

Havevandring 

Havevandring sker den første uge i maj. 

Generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen som er udsat afholdes den 1. september kl. 18-21 i Aarhussalen. 

Vand 

Der er skiftet defekt vandur i en have. Der er drøftet kontrol af samtlige vandure med et VVS-firma. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at bevilge midler til en kontrol af samtlige vandure. 

Container 

Under punktet var der besøg af den containeransvarlige. Der blev drøftet forskellige tiltag til at øge 

kolonisternes containermoral. Udfordringen er nogle fås forkerte anvendelse af containere til blandet affald 

med meget byggeaffald og overfyldning af disse og til pakning af de grønne containere og i det hele taget 



 

tonen omkring containerankomst/tømning mm. Hverken bestyrelse eller den containeransvarlige ønsker at 

være kontrollanter og drøftede løsninger og tiltag for at undgå dette. 

Første løsning har været at udsende et nyhedsbrev om god containerskik (nudging), derudover er der igen i 

år omdelt et køleskabsophæng med vigtige informationer, nye kolonister vil mere indgående blive oplyst 

om vores ordensregler. Der var også forslag om at udsende ordensreglerne til alle medlemmer igen, da det 

kan opleves som om, at disse trænger til en genopfriskning blandt nogle kolonister. 

Under alle omstændigheder vil det at deltage i og understøtte fællesskabet i foreningen blive taget op på 

den kommende generalforsamling, vi vil gerne favne alle jer der vil og tænker på fællesskabet. 

Eventuelt 

Skiltet ved indkørslen til haveforeningerne er ulæseligt og de træer og buske der går ud over vejen nede 

ved Oldjordsvej bør stynes af hensyn til trafiksikkerheden. 

Søren tager fat i Solvanegen mht. tæerne og SOFO om skiltet. 

Næste møde er onsdag den 2. juni. 


