
 

Referat af bestyrelsesmødet d. 15. april 2020, Haveforeningen Oldjorden (EKSTERNT) 

 

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde d. 10/02 2020 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt og referatet godkendt. 

Nyt fra formanden  

Opfølgning på henvendelser og svar til kolonister. 

Drøftelse af bestyrelsesarbejdet i en Corona tid 

Beslutning: 

Bestyrelsen arbejder videre med samme beføjelse som hidtil, indtil ny generalforsamling kan blive 

afholdt. Bestyrelsen varetager kun den daglige drift og tager ikke initiativer til større handlinger eller 

beslutninger, som vil være bindende for haveforeningen. 

Opslagstavler 

Beslutning: 

Vi afmonterer plexiglasplader og laminerer opslag. 

Nyt fra kassereren  

Årsregnskab 2019 er udsendt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, som er udsat. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte at den foreningsmæssige værdi, som fremgår af årsregnskabet, anvendes i 

forbindelse med salg, indtil endelig godkendelse af regnskabet på den kommende generalforsamling. 

Orientering og fremlæggelse af regnskab 1. kvartal 2020 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Venteliste 2020 

Ventelisten har været åben og der er nu 80 på ventelisten. Måltallet på ventelisten er nået, derfor er den 

lukket igen. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Nyt fra gartneransvarlig 

Arbejdet med slåning af græs på asfaltvejen er indtil videre udsat til kloakeringen er afsluttet. 

Nyt fra vurderings- og byggeudvalg 

Der er gang i byggerierne. Dog er det pt. ikke muligt at få godkendt sin byggeansøgning på kredsen, som er 

lukket pga. Corona. Nogle kolonister har spurgt om der ikke kunne godkendes digitalt, der er henvist til 

kredsen om dette spørgsmål 



 

Nyt fra diverse udvalg / frivillige grupper 

Havevandring skulle starte i maj, hvilket fremgår af vores hjemmeside. 

 

Beslutning: 

Havevandring udsættes til juni pga. kloakeringsarbejdet. 

Vurdering, fremvisning og salg af haver 

Vurdering og salg af haver er pt. sat i stå pga. Corona. 

Nyt fra Kreds og forbund  

Aarhuskredsen har meddelt at der lukket for fysisk henvendelse til og med 30. april. 

Kolonihaveforbundet Nyhedsbrev marts 2020 om Corona spørgsmål er lagt på vores hjemmeside 

Generalforsamling HF Oldjorden 2020 

Den ordinære generalforsamling skal jf. vores vedtægter afholdes hvert år senest 4. måneder efter 

regnskabsårets afslutning, som er den 31/12-2019. Det betyder at sidste formelle mulighed er den 30/4-

2020. 

Dette er ikke muligt med den nuværende beslutning fra myndighederne om det maksimale antal forsamlede 

ikke må overstige 10 personer pga. smittefaren ved Covid-19. Se i øvrigt punktet ”Drøftelse af 

bestyrelsesarbejdet i en Corona tid” under ”Nyt fra formanden”. 

Beslutning: 

Bestyrelsen udsætter generalforsamlingen med begrundelsen Force Majeure, indtil der er nye 

retningslinjer fra myndighederne. 

Kloakering 

Status på kloakering er at det nu forventes afsluttet ultimo maj. Der er forholdsvis få henvendelser til 

bestyrelsen, disse besvares og der henvises normalt til entreprenøren. 

Beslutning: 

Der sendes en høring rundt til kolonisterne inden der afholdes afslutningsmøde med entreprenøren. 

Eventuelt 

Der var forslag om et lille skriv til køleskabsophæng til de enkelte haver med de mest nødvendige 

ordensregler, så det er nemmere at huske.  


