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Indkommet forslag stillet af bestyrelsen: Punkt 3.a til Generalforsamling 2019 

Forslag: Tilføjelse til stk.1.4 i ordensreglerne – Placering og nedgravning af trampoliner. 

Nuværende tekst: 

Havens anlæg skal være således, at lys og luft har bedst mulig adgang. Hække og træer må 

ikke fjernes ved fraflytning. Der må i haverne ikke plantes enebær, troldpil, guldregn, røn, 

hyld, cypresser og skovtræer, som bl.a: gran, fyr, birk, ahorn, ask og eg. 

 
Foreslået tekst: 

Havens anlæg skal være således, at lys og luft har bedst mulig adgang. Hække og træer må 

ikke fjernes ved fraflytning. Der må i haverne ikke plantes enebær, troldpil, guldregn, røn, 

hyld, cypresser og skovtræer, som bl.a.: gran, fyr, birk, ahorn, ask og eg. Trampoliner skal 

placeres hensigtsmæssigt og nedgraves til jordniveau og udgravningen skal retableres ved 
fraflytning. 

 

 

Begrundelse for forslaget: 

Bestyrelsen har stillet forslaget på baggrund af henvendelser om regler for trampoliner og 

deres placering. 

Både på grund af nabohensyn, æstetik (hækkehøjde på 1,60 m.) og børnenes muligheder for 

at lege uden at generere naboer og dermed tage hensyn til privatlivets fred, mener 

bestyrelsen ikke at et forbud mod trampoliner er vejen, men at nedgravning og en 

hensigtsmæssig placering, der eventuelt er drøftet med naboerne, kan tilgodese børnenes og 

de enkelte havejeres behov. 
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Indkommet forslag stillet af bestyrelsen: Punkt 3.b til Generalforsamling 2019 

Forslag: Ændring af vedtægternes § 4 stk. 2 Venteliste 

Nuværende tekst: 

Stk. 4.2 Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter 

ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig 

tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring 

ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på 

ventelisten. 

Foreslået tekst: 

Stk. 4.2 Foreningen har en venteliste, nye medlemmer optages som hovedregel efter 

ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten er kendt af 
bestyrelsen. Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastlægge de nærmere regler 

omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse 

på ventelisten. 

Begrundelse for forslaget: 

Den nuværende tekst om venteliste er ikke tidssvarende og lever ikke op til den nye lovgivning 

om persondata. Desuden er bestemmelsen om, at det er generalforsamlingen der fastsætter 

de nærmetrer regler omkring ventelisten, ikke blevet brugt i flere år og den vil gøre det 

mindre smidigt. Kutymen har været at det er den siddende bestyrelse, der har fastsat 

regelsættet om ventelisten. Proceduren og reglerne om optagelse på ventelisten er fuldt 

offentlig og lagt på vores hjemmeside. 
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Forslag til GF Oldjorden 2019. Indsendt af Christina Østergaard have 57 
 
Forslag 1: 
Der opsættes skilt med ”privat vej – kun for medlemmer” ved indkørsel til grus/bagvejen nede 
fra Silkeborgvej 
 
Begrundelse: Det er en privat vej, som vi selv har al ansvar for at vedligeholde. Dvs. vores haveleje 
går bl.a. til vedligehold af vejen. Slid og parkering af biler der ikke er kolonister, gør at der skal 
bruges flere af medlemmernes penge på vedligehold. Mængden af uvedkommende trafik og 
parkering er stigende, og trods venlige henstillinger gennem de sidste 2 år, holder der konstant 
biler i vejen, også foran indgangen til havegang 1. 
 
Forslag 2: 
Der opsættes skilt med ” Brandvej” flere steder på grus/bagvejen. Især ved svinget ud til 
Silkeborgvej  
 
Begrundelse: Flere af vores havegange er så smalle at det er svært at komme til med en lastvogn. 
Uanset om det er brandbiler, skraldevogne eller materiale til haverne. De, og kolonister med fx 
anhængere, har brug for en tilkørsel til området, hvor man ubesværet kan komme rundt med en 
større bil/ anhænger. Holdes især svinget i bunden af grusvejen ikke fri for parkerede biler, så er 
det umuligt at få tømt skrald eller komme ud med sin egen bil og anhænger.  
 
Forslag 3: 
Opsæt store sten, malet med reflekterende hvid, langs hækken foran have 3-3a nede på 
grusvejen. Både på havesiden og hækken ud mod Birkeparken og de andre blokke. De sten skal 
stå med mellemrum der gør parkering umuligt. Parkering forbudt skilt af ordentlig kvalitet kan 
overvejes. 
 
Begrundelse: Som tidligere nævnt er tilstrømning af udefrakommende biler/ikkemedlemsbiler 
stærkt stigende. De holder fra indkørslen af grus/bagvejen ved Silkeborgvej, rundt i svinget og helt 
op til skraldestativet mellem havegang 3 og 4. Ud over at tage p-pladser fra foreningens betalende 
medlemmer, så skaber deres parkering farlige situationer for bilister, cyklister og gående. Bilerne 
holder så tæt på indkørslen på begge sider at det ofte er nærmest umuligt at komme ud fra, eller 
ind på grusvejen. Man skal ikke parkere der, hverken som kolonist på havegang 1 eller beboer i 
blokkene, det er simpelthen for farligt og chikanerende i hverdagen.  
 
Forslag 4: 
Bliver have 39 sat til salg skal foreningen købe den og etablere p-plads/ samlingsplads.  
 
Begrundelse: Have 39 er i ret dårlig stand, der er ingen el på grunden og huset ser ud til let at 
kunne fjernes. Det peger i retning af at haven kan erhverves billigt. Her vil der så være muligt at 
udvide parkeringsområdet, lave cykelskure og oprette en mere vandret samlingsplads end p 
pladens ved havegang 6. Det har været en tydelig udvikling gennem de sidste par år at kolonister 
bor mere i haverne, flere og flere har biler og vi derfor godt kan bruge det ekstra plads et opkøb af 
en så central placeret have vil give. Asfaltvejen er i forvejen pakket med parkerede biler, og så 
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længe biler fra ikke kolonister i blokkende bliver ved med at parkere der (fordi de også bliver flere 
og flere med biler) så er presset alt for stort der. Vi må følge lidt med udviklingen, og skabe gode 
muligheder for folk i vores forening. En af de muligheder er at kunne parkere i området vi betaler 
til. 
 
Forslag 5: 
Parkeringslicens i bilers forrude med navn og have nr. Udleveres af bestyrelsen. Samt gæstekort. 
 
Begrundelse: For at få overblik over hvilke biler der tilhører kolonister og disses gæster – samt for 

præventiv effekt, så kan det være en god ide at have identifikation i bilens forrude med navn og 

evt. have nr. Eller blot navn. Det letter også efterlysning af ejere hvilket viser sig at være 

nødvendigt flere gange i løbet af sæsonen. Med p-licens bliver det tydeligt hvilke biler der i 

gentagne tilfælde parkeres af ikkekolonister. 


