
  

  

 

 

 

 
 

 

 

FORSLAG 
Stillet til generalforsamling 2021 i H/F Oldjorden  



 

   

 

 

 

Side 1 

 

Forslag 3.a: Masterplan for bagvejen 

 

Baggrund: 

HF Oldjorden er nu klokaret og den store udfordring med fremmed parkering og stor hastighed 

på bagvejen søges løst med denne masterplan. 

 

Forslag: 

Masterplanen er en trinvis øgning af tiltag såfremt de første tiltag ikke virker efter hensigten. 

 

Trin 1: 

• Der opsættes et pænt og ”officielt” skilt ved indkørslen til bagvejen med titlen ”Privat 

fælles vej – forbeholdt Oldjorden kolonister” 

• Der udlægges natursten fra indkørslen af bagvejen og op til havegang 2 i venstre side 

og i forlængelse af havegang 1 i højre side hen til svinget. 

• Der udstedes en P tilladelse som den enkelte skal udfylde, udskrive og lægge i sin 

forrude. Dette sikrer at vi kan komme i kontakt med havelejere, såfremt det er 

nødvendigt at bilen skal flyttes. Det kan også virke forebyggende overfor andre hvis, 

man nu tror at der skal en P-tilladelse til for at parkere i området.   

• Der afmærkes for skrå-parkering hvor det er hensigtsmæssigt for at øge antallet af p- 

pladser. 

• Der etableres en handicap P-plads på trailerpladsen. 

• Der udlægges træbjælker ud for hækken i have 39 og langs hækkene på den øverste P 

plads for at sikre at parkering ikke sker for tæt på hækkene. 

• Der etableres 3 til 4 bump strategisk på bagvejen for at nedsætte hastigheden. 

Bumpene kommer til at bestå af træbjælker, som placeres lidt skråt for at lede vand i 

grøften. 

• Der etableres en fast containerplads op mod fodboldbanen og ved den øverste skralde-

ø, der opsættes skilte med parkeringsforbud og plads til at opsætte sedler i hvilket 

tidsrum. 

• Der placeres blomsterkummer strategiske steder såsom stien op til Fenrisvej og ud for 

nogle havegange for at undgå parkering og sikre ordentlig adkomst. 

    

Trin 2: 

Der opsættes en bom ved indkørslen af bagvejen med telefon koder til Oldjordens kolonister. 

 

Trin 3: 

Der etableres optagelige pullerter i hver havegang for at undgå gennemkørsel til bagvejen fra 

udefrakommende. 

 

Forslag stillet af bestyrelsen 

  



 

   

 

 

 

Side 2 

 

Forslag 3.b: Helårsåbning af vand 

 

Hej med jer 

Jeg vil gerne have punktet vand på dagsordenen. Drøftelse og beslutning om vandet kunne 
være åben hele året rundt. Vi har selv ansvar for at lukke og tømme rørene når der er frost, 

samt selvbetalende hvis der sker rørskade i egen have, så på den måde ser jeg kun fordele i at 

man kan bruge sit wc, lave en kaffe, vaske hænder efter man har været i haven hele året 

rundt. Jeg tror måske man er bange for, at hvis der er åben for vandet er det lig med at folk vil 

bo der udenfor sæsonen og det er i min optik, en dårlig begrundelse, da vi jo alle kender 
reglerne for hvornår man må bo der og hvornår man må være der fra kl.7-21. 

Lige nu er jeg fx ved at lave mit badeværelse helt fra grunden med murer, maler, vvs’er og 

elektriker og det besværliggør mange af arbejdsprocesserne, når der ikke er vand i hanen. 

Mange haveforeninger har åben for vandet året rundt b.la vores naboer i oldhøjen. Det vil 
virkelig være en berigelse og forbedring på alle fronter, hvis vi kunne beslutte at vandet er 

tilgængeligt hele året. 

Mange hilsner Tora have 78  

 

 

Forslag 3.c: Helårsåbning af vand 

 

Forslag om helårsvand: 
Der stilles hermed forslag om at vi i Oldjorden, i lighed med en række andre aarhusianske 

kolonihaveforeninger, der i de senere år har fået lagt frostfri hovedledninger ned, får adgang til 

vand hele året. 

Baggrund for forlaget: Vi har i dag et vandsystem, hvor vandtilførslen helt hen til husene er 
frostfri. Ligeledes er vi mange der gennem vintersæsonen bruger vores kolonihave i 

dagtimerne. Det er selvfølgelig den enkelte haveejers ansvar at sikre et frostfrit vandsystem 

derfra hvor vandet kommer op ved huset og videre ind i huset. De haveejere der ikke ønsker 

helårsvand og ikke ønsker at foretage denne frostsikring, har fortsat mulighed for at lukke for 

vandet i egen brønd. 
Oldhøjen har netop lagt nyt vandsystem ind, og her har man så vidt vides valgt at have vand 

hele året. 

 

Vh 
Annete 

Have no.139  

http://b.la/


 

   

 

 

 

Side 3 

 

Forslag 3.d: Orienteringsbelysning 

 
Vi ønsker at stille forslag til haveforeningens generalforsamling, at der etableres orienterings-belysning på 
asfaltvejen/stamvejen samt på grusvejen/bagvejen. 
 
Mvh. 
Gitte Blem, have 33 
Lauda Waldof, have 31 

 

 

 

Forslag 3.e: Undersøgelse af manko på vandaflæsning og eventuel 

udskiftning af vandure 

 

Baggrund: 

HF Oldjorden har over de seneste år oplevet en stigende og større manko mellem aflæsning i 

haverne og det som hoveduret viser.  

I 2020 drejer det sig om 664 m3. 

Med de nye satser med vandafledningsafgift, betyder det en kommende fællesudgift på ca. 250 

kr. pr have. 

Bestyrelsen finder det ikke rimeligt at denne udgift skal betales af kollektivet, men ønsker at 

have et system der viser en korrekt aflæsning fra de enkelte have, således at det er den 

enkelte have, der betale for eget forbrug. 

Derfor overvejer bestyrelsen at isætte digitale vandure (forventet udgift ca. 300.000) og 

ønsker generalforsamlingen accept til at bruge de fornødne midler. 

 

Forslag: 

Følgende undersøges med professionel hjælp 

 

• Er der en lækage et sted? 

• Er vandurene slidte/forældede? 

• Hovedmåleren viser forkert? 

• Andre muligheder? 

 

Når undersøgelsen er tilvejebragt og såfremt der ikke er fundet anden løsning end skift af 

vandure, indhentes der tilbud om en digital vandurs løsning. 

 

Forslag stillet af bestyrelsen 

 

  



 

   

 

 

 

Side 4 

 

Forslag 3.f: Flytning af dato for hækklip, sommer 

 

Hermed ønsker vi Lise/ Harry have 56, Anne/ Ebbe have 50 Christina/ Randi have 57 

at stille følgende forslag: 

 
A Flytning af dato for hækklip, sommer: 

 

Nuværende: 1.5 Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte have 

lejer. Hvert efterår (senest d. 1. september.), kan der hos formanden bestilles nye 
hækplanter. Hækken klippes mindst 2 gange årligt, første gang inden d. 24. juni, an-

den gang inden d. 1. oktober. 

 

Ændres til: 1.5 Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte have 
lejer. Hvert efterår (senest d. 1. september.), kan der hos formanden bestilles nye 

hækplanter. Hækken klippes mindst 2 gange årligt, første gang inden d. 10 juli, 

anden gang inden d. 1. oktober. 

 

Begrundelse: Mange fugle bygger rede i hækkene, og deres unger er sjældent helt 
flyveklare omkring Sct. Hans. Når hække klippes ned, så blottes mange reder, og 

ungerne er udsatte for rovdyr, vind og regnvejr - hvilket gør flere ikke overlever. 

Vi overlever nok at vente lidt længere med klipningen ;) 

Desuden blomstrer liguster og tjørn i midt juni/juli, og disse blomster indeholder meget vigtig 
nektar som bier lystigt drikker af. Bierne har vi brug for at tiltrække til 

område, så vi kan få bestøvet vores frugttræer. 

 

A.2 
Alternativ som tilføjelse til enten eksisterende forslag, eller ændringen: 

Det er muligt at sætte skilt på havelågen med teksten: Hækken klippes når fuglene er flø-

jet. 

  



 

   

 

 

 

Side 5 

 

Forslag 3.g: Forslag om biodiversitet i hække 

 

Hermed ønsker vi Lise/ Harry have 56, Anne/ Ebbe have 50 Christina/ Randi have 57 

at stille følgende forslag: 

 
Tillæg til ordensregler vedr. hæk 1.5: 

1) Nyt tillæg 1.5.1: 

Af hensyn til biodiversiteten og dyrelivet generelt, kan hække bestå af forskellige ty-

per planter og buske, så længe disse klippes og holdes som hæk - samt overholder 
højde som nævnt i 1.5. Hække er altså levende hegn med fx buskbom, bøg, 

efeu/vedbend, agnbøg, lauerbær kirsebær mfl. 

 

Begrundelse: 
Kommunen har verificeret at der i lejekontrakten ikke er 

indskrevet nogle krav om hvilke hæktyper foreninger skal 

have. Desuden arbejder kommunen for stor biodiversitet 

generelt. Der er i vores forening hække af forskellig alder 

og stand, og det er i løbet af en sæson tydeligt at der er 
både bier, egern, biller og fugle der lever et rigt liv i de 

forskellige hække. VI vil så også se en god variation af 

hække der er stedsegrønne eller løvfældende. 

Avnbøg er især gode i meget fugtigt områder hvor fx ligu-
ster let drukner. 

Alsidigheden vil give et bedre dyre og planteliv til forenin-

gen, og hække der er ved at synge på sidste vers, kan 

bruges som støtte for ex en buksbom eller vedbend hæk. 
Det er almindelig brugt i flere haveforeninger i kommune. 

 

Her er et foto af vedbend i oktober - der er fugle i hække, 

bier og blomster der dufter. 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

Side 6 

 

Forslag 3.h: Forslag om sproglige rettelser i Ordensreglerne 

 
Hermed ønsker jeg (Christina have 57) at stille følgende forslag: 

 

1) 
sletning af linje i ordensregler 1.2: 

nuværende: 1.2 Helårsbeboelse er strengt forbudt. Helårsbeboelse er ikke 

tilladt. 

Første linje slettes, overflødig. 
ændres til: 1.2 Helårsbeboelse er ikke tilladt 

 

2) 

Tilføjelse 2.1 

Nuværende: 2.1 Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må påbegyndes uden 
tilladelse fra Århus kredsen. Information indhentes hos formanden. 

 

Ændres til: 2.1 Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må påbegyndes uden 

tilladelse fra Århus kredsen. Information indhentes på foreningens hjemmeside og 
efterfølgende hos formanden. Formanden skal godkende ansøgningen. 

 

Begrundelse: vores hjemmeside er meget informativ, og det letter arbejdet for 

bestyrelsen at kolonister har orienteret sig så godt som muligt inden henvendelse. 

 

 

 

Forslag 3.i: Forslag om at haveforeningen leverer både liguster og 

tjørn som hækplanter 

 

Baggrund: 

På baggrund af flere henvendelser om reparation af hække har det været kutyme alene at 

bevilge ligusterhække. Bestyrelsen kender ikke begrundelsen for denne kutyme og der står 

heller ikke noget om kutymen i vores ordensregler. 

 

Forslag: 

Ordensreglernes nuværende tekst: 

Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte have lejer. Hvert efterår (senest d. 

1. september), kan der hos formanden bestilles nye hækplanter.  

 

Ændres til: 

Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte have lejer. Hvert efterår (senest d. 

1. september), kan der efter aftale med bestyrelsen bestilles nye liguster- eller tjørneplanter. 

 

Forslag stillet af bestyrelsen  



 

   

 

 

 

Side 7 

 

Forslag 3.j: Forslag om opfordring til havevandringsgruppe 
 

Hej  

 
Forslag til gf om at der opfordres til havevandrings gruppen om at være opmærksom på at en 

del haver har hækrod i ret højde. Og højdeforskel skyldes at jorden er skrabet af vejen. 

 

Bh Christina 57 

 

 


